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Uniwersytet Medyczny w Lublinie – 2020  

 

Strategia rozwoju UM w Lublinie przyjęta uchwałą Senatu  w dniu z dnia 27 marca 2013 roku określiła 

kierunki działań uczelni na lata 2013-2022 : 

1) ŁĄCZĄC TRADYCJĘ I NOWOCZESNOŚĆ ROZWIJAMY KOMPETENTNE KADRY ZAWODÓW 

MEDYCZNYCH W OPARCIU O ZASOBY NAUKOWE I DYDAKTYCZNE 

2) UCZESTNICZYMY JAKO SPOŁECZNOŚĆ AKADEMICKA W DOKONUJĄCYCH SIĘ ZMIANACH 

RYNKOWYCH Z TROSKĄ O JAKOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ KSZTAŁCENIA  

3) PODNOSIMY ŚWIADOMOŚĆ ZARÓWNO KSZTAŁCĄCYCH I KSZTAŁCONYCH W OBSZARZE NAUK 

MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU O POTRZEBIE CIĄGŁEGO ROZWOJU ORAZ KONIECZNOŚCI 

CZERPANIA WIEDZY Z OSIĄGNIĘĆ NAUKI I GOSPODARKI 

Wypełniając naszą misję dążyliśmy do tego aby uczelnia stała się: 

 uczelnią medyczną o uznawanej pozycji w rankingach krajowych i światowych dzięki ofercie 

kształcenia zorientowanej na efekty i wysokiemu poziomowi innowacyjności prowadzonych 

badań  

ale także 

 miejscem przyjaznym dla indywidualnego rozwoju każdego studenta, absolwenta i osoby 

aktywnej zawodowo, która chce podnosić swoje kwalifikacje 

 uniwersytetem otwartym na otoczenie społeczno-gospodarcze czerpiąc z niego jeszcze szerszą 

wiedzę i inspiracje do skutecznego kształcenia,  

 dając studentom szanse na dobrą pracę i rozpoznawalność dyplomu UM wśród pracodawców 

w kraju i Europie 

 europejską uczelnią promującą region, gdzie kształcenie w zawodach medycznych łączy się z 

naukową współpracą zespołów badawczych wewnątrz niej i między uczelniami, dla lepszego 

rozumienia obecnego stanu wiedzy i osiągnięć w obszarze medycyny 

uniwersytetem doskonale zarządzanym, posługującym się własnym systemem zapewniania jakości i 

budującym kulturę jakości, gdzie pracownik, student, wykładowca, profesor akademicki i inni członkowie 

społeczności akademickiej rozumieją swoje role w strukturze uczelni- świadomie je wypełniając. 

 

Strategia Rozwoju naszej uczelni powstała na podstawie analizy porównawczej materiałów 

przedstawionych przez poszczególne jednostki podstawowe UM w Lublinie z uwzględnieniem materiału 

diagnostycznego przygotowanego przez władze uczelni. Sformułowanie planowanych działań oraz określenie 

narzędzi do ich realizacji było niełatwym zadaniem, którego podjął się wówczas powołany przeze mnie zespół 

współpracowników. 

Ten dokument programowy, określony mianem uniwersyteckiej mapy drogowej, obejmował strategicznie 

ważne kierunki, priorytety, tendencje oraz postulaty rozwoju Uczelni. 
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Jako cele strategiczne Uczelni zostały określone cztery działania: 

 

 Indywidualizacja i priorytetyzacja działalności naukowo-dydaktycznej uczelni 

 

 Zwiększenie udziału uniwersytetu w transferze wiedzy i umiejętności, jako 

głównego czynnika weryfikacji uczelnianej oferty kształcenia i badań 

 

 Otwartość uczelni w zakresie udostępniania zasobów akademickich dla 

integracji środowisk uniwersyteckich i edukacyjnych 

 

 Rozwój uniwersyteckich systemów zarządzania i zapewniania jakości 
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Cel Strategiczny: 

Indywidualizacja i priorytetyzacja działalności naukowo-dydaktycznej uczelni 

Dokonując na etapie tworzenia strategii typologizacji proponowanych w materiale diagnostycznym 

rozwiązań odnoszących się do indywidualizacji i priorytetyzacji działalności naukowo-dydaktycznej połączono je                                     

w następujące grupy postulatów – indywidualizacja toku kształcenia, zwiększenie roli specjalności i zajęć 

fakultatywnych w dydaktyce, nowe kierunki kształcenia podyplomowego, wdrożenie nowoczesnych metod 

dydaktycznych, kształcenie poprzez projekty badawcze, priorytetyzacja badań poprzez określenie tematów 

wiodących, rozwój zaplecza i zasobów do prowadzenia badań. Wszystkie te grupy postulatów zostały 

zorganizowane w strukturę celów operacyjnych podporządkowaną realizacji celu strategicznego, która 

obejmowała: 

 Doskonalenie programów kształcenia umożliwiających absolwentom podjęcie zróżnicowanych zadań 

zawodowych i społecznych 

 Zwiększenie aktywności uczestników działalności dydaktycznej i badawczej Uczelni 

 Opracowanie programu rozwoju działalności badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

Realizując pierwszy cel operacyjny realizowano następujące działania: 

- Wprowadzono do programów kształcenia Subject Based Learning i Problem Based Learning  jako nowoczesnych metod 

dydaktycznych i dostosowanie narzędzi monitorowania efektów kształcenia do ww. metod 

Problem Based Learning jest metodą wprowadzaną szczególnie na zajęciach symulacyjnych w pierwszej części 

ćwiczeń, gdzie studenci muszą rozwiązać problem stawiany przez nauczyciela w systemie problem - nauka - burza mózgów 

(brainstorm) - dyskusja - ocena, realizacja scenariuszy symulacji (prebriefing - gra - debriefing -podsumowanie - ocena) . 

Na Wydziale Lekarskim i Lekarsko Dentystycznym wprowadzono do programów kształcenia Subject Based Learning 

i Problem Based Learning. Subject Based Learning realizowany jest na kierunku lekarsko-dentystycznym w sposób 

powszechny w systemie seminarium - test -zajęcia praktyczne - ocena.  Na kierunku lekarskim te metody kształcenia 

wprowadzone zostały do ćwiczeń klinicznych na V i VI roku studiów dla studentów kierunku lekarskiego. 

Na Wydziale Farmaceutycznym wprowadzane są stopniowo metody Subject-Based Learning i Problem-Based 

Learning. Jednak nie ma to jeszcze charakteru działania systemowego i nie wdrożono narzędzi do monitorowania takich 

metod. 

Na kierunkach Pielęgniarstwo i Położnictwo wprowadzono nowoczesne metody dydaktyczne, głównie jako zajęcia 
realizowane w warunkach symulowanych zarówno w pracowni umiejętności pielęgniarskich, jak i  w Centrum Symulacji 
Medycznej - praca w oparciu o scenariusze zajęć oraz zajęcia o charakterze problemowym, natomiast do monitorowania 
efektów uczenia się wykorzystywane są checklisty.  

Na kierunku Ratownictwo Medyczne wprowadzono do programów kształcenia nowoczesne metody dydaktyczne 

Subject Based Learning i Problem Based Learning do realizacji przedmiotów: medyczne czynności ratunkowe, ALS, ITLS. 

 

-Włączenie do programów kształcenia umiejętności i kompetencji pozamedycznych 

W 2017 roku na kierunku lekarskim wprowadzono do planów studiów od semestru I do IX przedmiot Psychospołeczne 

Aspekty Medycyny (PAM1-PAM9), w którym studenci nabywają umiejętności miękkich takich jak: przestrzeganie ogólnie 

przyjętych zasad kultury osobistej w stosunku do prowadzących oraz do pozostałych studentów, współpraca w grupie 

Na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym włączono do programów kształcenia umiejętności i kompetencje pozamedyczne, 

które realizowane są w ramach przedmiotów: stomatologia społeczna, psychologia, socjologia, historia stomatologii, 

filozofia, prawo i etyka. 
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Na Wydziale Farmaceutycznym zgodnie ze standardami kształcenia w planach studiów na kierunku Farmacja                              

i Analityka Medyczna realizowane są umiejętności i kompetencje pozamedyczne w ramach przedmiotów takich jak: języki 

obce, technologie informacyjne, matematyka, statystyka, ochrona własności intelektualnej czy wychowanie 

fizyczne/trening zdrowia. Ponadto, na obydwu kierunkach realizowane są zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej. 

Zawód kosmetologa nie należy do zawodów medycznych. Wszystkie umiejętności i kompetencje z zakresu 

kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej, leczniczej, anty-aging, specjalistycznej, opieki kosmetologicznej nad osobami po 

zabiegach medycznych, opieki kosmetologicznej nad seniorami i kosmetologii onkologiczna oraz warsztatów praktycznych                 

i praktyk zawodowych wprowadzone do programów kształcenia na kierunku Kosmetologia I° i II° stopnia – należy zaliczyć 

do pozamedycznych. 

Do programów kształcenia na WNoZ włączono umiejętności i kompetencje pozamedyczne: 

 W programach kształcenia dla kierunku Położnictwo na I i II stopniu ujęto efekty nauczania dotyczące kompetencji 
pozamedycznych realizowanych w ramach przedmiotów: 

 I stopień: Psychologia (ogólna, prokreacyjna i prenatalna), komunikacja interpersonalna, socjologia, pedagogika, 
etyka zawodu położnej, pedagogika. 

 II stopień: Psychologia zdrowia, dydaktyka medyczna, psychopatologia życia rodzinnego, podstawy psychoterapii, 
patologia i rehabilitacja mowy, socjologia zdrowia. 

 Na kierunku Fizjoterapia kompetencje pozamedyczne realizowane istnieją w przedmiotach ogólnoakademickich, do 
których należą między innymi: Filozofia, Pedagogika, Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu, Demografia i 
epidemiologia. 

 Na kierunku Ratownictwo Medyczne włączono umiejętności w zakresie ratownictwa wysokościowego i wodnego oraz 
kompetencje w zakresie komunikacji w zespole ratownictwa medycznego i z innymi podmiotami ratowniczymi na 
miejscu katastrofy. 

 Na kierunku Zdrowie Publiczne dostosowano program kształcenia do wymogów rynku pracy, wzbogacono program 
kształcenia o moduły z zakresu nauk o zdrowiu i nauk społecznych. 

 Na kierunku Dietetyka włączono do programów kształcenia umiejętności i kompetencje pozamedyczne: 

 I stopień I rok – obsługa konsumenta, wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych, przechowalnictwo 
żywności, 

 II stopień I rok – sztuka kulinarna. 

 

- Wprowadzenie kursów (zajęć) poszerzających wiedzę studentów o efekty kształcenia wykraczające poza standard 

Na Wydziale Lekarskim prowadzono kursy (zajęcia) poszerzające wiedzę studentów wykraczające poza standard w postaci 

fakultetów do wyboru przez studenta. Studenci mają do dyspozycji 285 godzin fakultetów o różnej tematyce. 

Od roku akademickiego 2019/2020 zostały wprowadzone do programu kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym 

fakultety do wyboru w liczbie 90 godzin. 

W Centrum Symulacji Medycznej prowadzone były kursy dla studentów  kierunku lekarsko-dentystycznego w ramach 

programu MedIQ. W 2019 roku w okresie wakacji przeszkolono ok. 50 studentów. Kursy dotyczyły pracy z mikroskopem, 

fotografii stomatologicznej, a także szeroko pojętej symulacji medycznej, 

Wieloletni udział studentów w konkursie na najlepszego studenta stomatologii organizowanym przez firmę Arkona, 

Studenci IV i V roku biorą czynny udział w międzyuczelnianych zawodach w zakresie symulacji stomatologicznej dla 

studentów kierunku lekarsko-dentystycznego. Zawody poprzedzone są szkoleniami teoretycznymi i praktycznymi 

prowadzonymi przez asystentów Oddziału Stomatologii UM w Lublinie. Pozostałe zajęcia wykraczające poza standard: 

 Zajęcia praktyczne (warsztaty) oraz teoretyczne z zakresu nowych technik i materiałów stosowanych w 

stomatologii estetycznej, 

 Udział studentów V roku w Międzynarodowym Konkursie Studenckim Jules Allemand Trophy - w latach 2018-2019. 

Uczestnicy konkursu biorą udział w wykładach na temat warstwowej odbudowy zębów, nowych materiałów 

stomatologicznych, estetyce uśmiechu oraz uczestniczą w zajęciach praktycznych gdzie na zębach fantomowych 

wykonują odbudowy estetyczne zębów, 

 Warsztaty dla studentów V roku z zakresu pracy w powiększeniu z użyciem lup stomatologicznych, 

 Zajęcia praktyczne dla studentów IV i V roku z zakresu pracy innowacyjnymi systemami do odbudowy punktów 

stycznych w zębach, 
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 Udział studentów w ogólnopolskiej kampanii wspierającej obchody Światowego Dania Jamy Ustnej poprzez 

prowadzenie akcji profilaktycznych, oświatowo-zdrowotnych, pogadanek z mieszkańcami Lublina, a szczególnie z 

uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych, 

 Czynny udział studentów I, II, III, IV i V roku w pracach studenckich kół naukowych przy Katedrach i Zakładach 

poprzez uczestnictwo w konferencjach, zjazdach i sympozjach krajowych i międzynarodowych, 

 Udział studentów w akcjach społecznych na rzecz mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny: Lubelskie Spotkania 

Seniorów (2019 r.), Krwioobieg Terytorialsa (2019 r.), obozy społeczno-naukowe w Woli Uhruskiej (2016-2019), 

 Przygotowanie i prowadzenie kursów przygotowawczych do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego dla 

absolwentów Oddziału Stomatologii (2016-2017). 

 

Na Wydziale Farmaceutycznym na kierunku Farmacja oraz Analityka Medyczna wprowadzane są corocznie 

przedmioty, które poszerzają efekty uczenia się poza te, wymagane przez standardy kształcenia. Program studiów od roku 

akademickiego 2019/2020 na kierunku Farmacja zakłada realizację 513 efektów uczenia się, z czego aż 183 są to efekty 

opracowane przez Wydział Farmaceutyczny, realizowane w ramach grupy zajęć uzupełniających, w tym przedmiotów 

dodatkowych i czterech bloków specjalizacyjnych, takich jak: analiza farmaceutyczna, lek roślinny, postępy farmakoterapii i 

farmacja przemysłowa. Przedmioty fakultatywne, zaproponowane w poszczególnych blokach tematycznych, poszerzają 

wiedzę i umiejętności studentów z danego obszaru farmacji, pozwalając na zwiększenie kompetencji do realizacji 

różnorodnych działań  w przyszłej pracy zawodowej. Program studiów na kierunku Analityka Medyczna zakłada realizację 

482 efektów uczenia się, w tym do przedmiotów dodatkowych i fakultatywnych przypisano 224 efekty sformułowane przez 

nauczycieli akademickich realizujących zajęcia ze studentami na tym kierunku. 

W  systemie kształcenia na kierunku Kosmetologia I° i II° stopnia realizowane są bloki tematyczne do wyboru: wizaż 

i stylizacja/wizerunek w kosmetologii, kosmetologia anty-aging/kosmetologia specjalistyczna oraz wprowadzono nowe 

przedmioty:  opieka kosmetologiczna nad osobami po zabiegach medycznych, opieka kosmetologiczna nad seniorami, 

kosmetologia onkologiczna. 

Studenci Wydziału Farmaceutycznego mają również możliwość udziału w projektach realizowanych na 

Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Szkolenia odbywają się poza tokiem studiów, są prowadzone przez uznanych specjalistów z 

poszczególnych zagadnień, w tym podmioty zewnętrzne wybierane na drodze przetargu. Po ukończonym szkoleniu 

uczestnik otrzymuje certyfikat poświadczający podniesienie kompetencji zawodowych. Przykładami tych projektów są: 

projekt stażowy „PracticalMED activity - wysokiej jakości staże dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, 

projekt „HQMedEd - High Quality Medical Education- Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie”, projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – II edycja”. W ramach 

działalności koła naukowego (CosmeticUM) przy Pracowni Kosmetologii i Medycyny Estetycznej w latach 2019/2020 

zorganizowano szkolenie z zakresu roli kosmetologa w zabiegach medycyny estetycznej. W ramach akcji organizowanych 

przez Koło Naukowe CosmeticUM oraz Pracownię Kosmetologii i Medycyny Estetycznej: Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Dzień 

Wiosny, spotkania kosmetologiczne  z młodzieżą szkolną, kadra dydaktyczna wraz ze studentami realizowała efekty uczenia 

się, w ramach doskonalenia umiejętności praktycznych studentów w realnych warunkach pracy kosmetologa. 

 

Na kierunku Pielęgniarstwo prowadzono kursy/zajęcia poszerzające wiedzę i umiejętności o efekty uczenia się 
wykraczające poza standard w ramach: 

 fakultatywnego języka obcego (włoski, niemiecki, rosyjski, hiszpański); 

 projektu MediQ (Medical Quality) w warunkach symulacji medycznej: 

 port naczyniowy – zastosowanie i pielęgnacja; 

 stomia jelitowa – jak przygotować pacjenta do życia ze stomią; 

 wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych; 

 projektu HQMedEd (High Quality Medical Education): 

 edukator w cukrzycy; 

 podstawy języka migowego; 

 wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego; 

 pielęgnowanie pacjenta wentylowanego mechanicznie; 

 „Szpital przyszłości” (studenci kierunku pielęgniarstwo, lekarski, farmacja, analityka medyczna, położnictwo, 
ratownictwo medyczne, fizjoterapia). 
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Projekt nr POWER.03.05.00-00-Z023/17 Tytuł projektu: HQMedEd - High Quality Medical Education – 
Zintegrowane programy rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i Rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe 
programy szkół wyższych Projekt wpółfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego; 

 Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Rozwoju Pielęgniarstwa – studenci mają możliwość uczestniczenia w 
międzynarodowej sieci współpracy studentów pielęgniarstwa. Sieć współpracy powstała w 2013 roku, należą do 
niej studenci pielęgniarstwa oraz ich opiekunowie (nauczyciele akademiccy). Obecnie do sieci współpracy należą 
studenci z uczelni: UM w Lublinie, University of Lincoln (UK), University of East Anglia (UK), University of Oulu 
(Finlandia), College of Nursing in Celje (Słowenia). W ramach sieci współpracy, dorocznie w innym państwie 
odbywają się tygodniowe spotkania i konferencje studentów połączone z warsztatami. W roku 2019 takie 
spotkanie odbyło sie w Lincoln. Finansowanie pochodzi z projektu ERASMUS + oraz wsparcia uczelni, Rektora ds 
Kształcenia prof. Barbary Jodłowskiej Jędrych. W spotkaniu bierze udział 5 – 10 studentów z każdej uczelni oraz 
opiekun (nauczyciel akademicki). Takie spotkania rozwijają i kształtują umiejętności komunikacji międzykulturowej 
niezbędnej w przyszłej praktyce pielęgniarskiej. 

 Dla studentów kierunku Położnictwo na studiach I i II stopnia zostały wprowadzone kursy dedykowane w zakresie 
projektu „MediQ – symulacja w edukacji medycznej – program rozwoju Uniwersytetu medycznego w Lublinie” – udział 
w scenariuszach interdyscyplinarnych z udziałem pacjentów symulowanych i symulacji wysokiej wierności w 
Zintegrowanym Interdyscyplinarnym Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie. Wprowadzono szkolenia i kursy dla 
studentów kierunku położnictwo na studiach II stopnia w zakresie projektu „HQMedEd – High Quality Medical 
Education – Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”: Resuscytacja oddechowo-
krążeniowa noworodka, Język migowy, Edukator w cukrzycy, Wykonywanie i interpretacja EKG, Monitorowanie 
dobrostanu płodu. Do programu kształcenia wprowadzono również fakultatywny język obcy (włoski, niemiecki, rosyjski, 
hiszpański). 

 Na kierunku Fizjoterapia prowadzono projekty: 

 Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu 
kompleksowej rehabilitacji w Polsce. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne                 
i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój na lata 2014-2020, w okresie  od 01 października 2017 r. do 31 grudnia 2020r. Celem projektu jest 
opracowanie i wdrożenie modelu kształcenia i programu studiów podyplomowych kształtujących kompetencje 
specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją. Projekt jest odpowiedzią na problem związany z brakiem w polskim systemie 
kształcenia,               w tym podyplomowego, kierunku łączącego holistycznie kompetencje specjalisty ds. zarządzania 
rehabilitacją (rehabilitacja medyczna, zawodowa, społeczna, rozwój umiejętności samodzielnego funkcjonowania                                                   
u podopiecznego, zwiększanie osobistej motywacji do aktywnego uczestniczenia w rynku pracy, terapia zajęciowa, 
prawo pracy, zabezpieczenie społeczne, umiejętności pozwalające na skuteczne motywowanie środowiska 
rodzinnego, zawodowego w zakresie pomocy osobie rehabilitowanej). Istniejący obecnie system kształcenia 
specjalistycznego dostarcza specjalistów w wyłącznie określonych dziedzinach, jakie potrzebne są w procesie 
rehabilitacji (m.in. lekarzy specjalistów rehabilitacji, fizjoterapii, psychologii, medycynie pracy). Zadaniem specjalisty 
ds. zarządzania rehabilitacją, który zdobędzie kwalifikacje w wyniku uczestnictwa w studiach podyplomowych 
realizowanych przez m. in. Uniwersytet Medyczny w Lublinie (oraz cztery inne polskie uczelnie wyższe) będzie 
koordynowanie i optymalizacja procesu rehabilitacji kompleksowej osoby zainteresowanej w sposób umożliwiający 
wykorzystanie wszystkich dostępnych instrumentów zabezpieczenia społecznego oraz szerzej – polityki społecznej 
państwa, zorientowanych na aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. 

 HQMedEd – High Quality Medical Education – Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w 
Lublinie. Projekt pod nazwą „HQMedEd – High Quality Medical Education – Zintegrowane Programy Rozwoju 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo 
wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych realizowany jest w okresie 
01.09.2018r. – 31.08.2022r. Celem projektu jest podniesienie kompetencji społeczności akademickiej (studenci, 
doktoranci, pracownicy kadry kierowniczej i administracyjnej) w obszarach kluczowych dla rozwoju uczelni do dnia 
31.08.2022r. poprzez wdrożenie Zintegrowanych programów:  

 MED FUTURE – Medyczne zawody przyszłości. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Szkolnictwo wyższe i nauka, 
Działanie 4.3. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii 
Europa 2020, realizowany był w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2015r. 

 Na kierunku Ratownictwo Medyczne prowadzono kursy dla studentów, które były finansowane były ze środków 
unijnych, tematyka kursów: 

 HQMedEd – High Quality Medical Education – Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w 
Lublinie – zdarzenia masowe w warunkach przedszpitalnych, 
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 HQMedEd – High Quality Medical Education – Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w 
Lublinie – przygotowanie szpitala do pracy przy zdarzeniu masowym, 

 HQMedEd – High Quality Medical Education – Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w 
Lublinie – kurs doskonalący dla dyspozytorów medycznych, 

 HQMedEd – High Quality Medical Education – Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w 
Lublinie – kurs BLS/AED 

Ponadto przeprowadzono: 

 kurs doskonalący umiejętności w zakresie EKG, 
 kurs doskonalący umiejętności w zakresie pierwszej pomocy – przygotowujący do Mistrzostw Pierwszej Pomocy, 
 kurs doskonalący umiejętności w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych 

– przygotowujący do Akademickich Mistrzostw Ratownictwa Medycznego. 

 Na kierunku Zdrowie Publiczne program kształcenia oparto o założenia projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla 
zdrowia publicznego (SRK ZP) stworzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH. 

 Na kierunku Dietetyka zaplanowano szkolenie studentów ze środków funduszy europejskich na temat: Leczenie 
dietetyczne wrodzonych wad metabolizmu, które zostanie zrealizowane we współpracy z Instytutem Pomnik Centrum 
Zdrowia Dziecka w Warszawie (IPCZD). Po zakończeniu zostanie przeprowadzony ,,bilans kompetencji” uczestnika, 
podsumowujący wiedzę, umiejętności i kompetencje studenta nabyte w trakcie szkolenia. Szkolenie przewidziane do 
realizacji w roku akademickim 2020/21.  

 

- Wprowadzanie nowoczesnych metod dydaktycznych, w szczególności z wykorzystaniem e-learningu w kształceniu i/lub 

weryfikacji efektów kształcenia 

Narzędzie do zdalnego nauczania Moodle funkcjonuje na UM w Lublinie od 2010 roku. Na początku było ono 

wykorzystywane tylko przez nieliczną grupę nauczycieli, która z roku na rok powiększała się. Najwięcej kursów 

realizowanych było do momentu pandemii przez Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania 

oraz Bibliotekę Główną UM. Po przeniesieniu na przełomie roku 2018/2019 platformy na uczelniane serwery (wcześniej 

były to serwery UMCS) oraz ponownym skonfigurowaniu narzędzia do zdalnej pracy Moodle, na początku pandemii Covid-

19, zostały bardzo szczegółowo opracowane materiały szkoleniowe (w postaci plików pdf) dotyczące obsługi tej platformy.. 

W okresie wakacyjnym platforma Moodle zostanie zaktualizowana do najnowszej wersji. Zostanie ona także zintegrowana z 

narzędziami do wideokonferencji w celu usprawnienia pracy wykładowców UM.  

- Wprowadzone zostały nowoczesne metody dydaktyczne wykorzystujące e-learning w kształceniu i zaliczyć do nich 

możemy: 

- Platformę Moodle (narzędzie do e-learningu, na którym można umieszczać materiały dla studentów oraz przeprowadzać 

egzaminy i zaliczenia – w formie testów lub zadań opisowych). 

- Narzędzie Zoom – do prowadzenia wideokonferencji i spotkań ze studentami w czasie rzeczywistym (Uczelnia zakupiła 40 

licencji). Zarządzanie tym narzędziem zostało powierzone CSM. 

- w czerwcu 2020 roku zostało także uruchomione narzędzie MS Teams w ramach uczelnianej licencji Office365 służące do 

zamieszczania materiałów dla studentów w formie prezentacji oraz spotkań on-line w czasie rzeczywistym.  

- także w czerwcu 2020 roku zostało także uruchomione BigBlueButton jako narzędzie do wideokonferencji łącznie z 

instrumentami usprawniającymi zdalne nauczanie online. 

W roku akademickim 2019/2020 od semestru letniego wykłady, seminaria i część ćwiczeń została zrealizowana w formie 

zdalnego nauczania przy użyciu platformy Moodle, Imool, Zoom. Weryfikacja efektów uczenia się odbywała się za 

pośrednictwem platform zapewniających połączenie w czasie rzeczywistym, w szczególności: Moodle, MS Teams, ZOOM.  

W pierwotnym planach dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickich 2019/2020 na kierunku Farmacja i 

Analityka Medyczna zaplanowano wprowadzenie e-learningu w ramach dwóch przedmiotów Podstawy informacji 

naukowej (e-seminarium) oraz New trends in pharmaceutical sciences/Current problems in laboratory medicine. Jednakże 

wybuch epidemii COVID -19 spowodował zmianę prowadzenia większości zajęć na kierunku Farmacja, Analityka Medyczna 

oraz Kosmetologia I° i II° stopnia w postaci zdalnej  (e-learning), głównie za pośrednictwem platformy Moodle, Zoom, 

MSTeams. Taką zmianę w metodach prowadzenia zajęć oraz weryfikacji efektów uwzględniono w aneksach do sylabusów 

przedmiotów poszczególnych cykli kształcenia  
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Nowoczesne metody dydaktyczne wprowadzone zostały na kierunku studiów Ratownictwo Medyczne, jest to metoda 

przypadków i metoda gier dydaktycznych (symulacyjnych). Ponadto e-learning stosowany jest w większości przedmiotów 

na ww. kierunku. 

Obecna sytuacja epidemiologiczna przyczyniła się do szybkiego i sprawnego rozwoju zdalnego nauczania w procesie 

kształcenia. Platforma Moodle została przeniesiona na oddzielne urządzenie (hardware), a także została zwiększona pamięć 

serwera, co pozwoliło na jednoczesne rozwiązywanie testów przez nawet 900 użytkowników. Ponadto w ramach poprawy 

możliwości zdalnego nauczania została zakupiona nowa macierz dyskowa, która ma służyć tylko i wyłącznie do celów 

edukacyjnych. 

-Wprowadzanie nowych przedmiotów specjalnościowych w ramach studiów w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku oraz 

zgłaszane inicjatywy podmiotów zewnętrznych 

Na kierunku lekarsko-dentystycznym wprowadzono przedmiot „Metodologia prowadzenia badań naukowych” w 

związku ze zmianą profilu na ogólnoakademicki. Studenci kierunku lekarskiego, na VI roku mają do wyboru przedmioty 

specjalnościowe, które poszerzają ofertę edukacyjną regulowaną i kształtowaną przez rynek pracy 

Na Wydziale Farmaceutycznym na kierunku Farmacja oraz Analityka Medyczna wprowadzane są corocznie 

przedmioty, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku oraz zgłaszane z inicjatywy podmiotów zewnętrznych, poza te, 

wymagane przez standardy kształcenia. Dla studentów kierunku Farmacja, rozpoczynających cykl kształcenia w roku 

akademickich 2019/2020 w ramach zajęć fakultatywnych, zaproponowano w poszczególnych blokach tematycznych 

przedmioty, poszerzające wiedzę i umiejętności studentów z danego obszaru farmacji, pozwalając na zwiększenie 

kompetencji do realizacji różnorodnych działań w przyszłej pracy zawodowej, np. w bloku Analiza farmaceutyczna: 

Analityczne aspekty kontroli jakości leków, Zastosowanie metod rozdzielczych w przygotowaniu próbek do analizy 

farmaceutycznej i biomedycznej, Analiza leków w materiale biologicznym, Trwałość substancji leczniczych; w bloku Lek 

roślinny: Biotechnologia roślin, Mikropreparatywne techniki  przygotowania próbek w badaniach fitochemicznych, 

Technologia przemysłowa leku roślinnego, Nowoczesne techniki chromatograficzne i spektroskopowe w badaniach 

screeningowych substancji roślinnych; w bloku Postępy farmakoterapii: Nanotechnologia w farmacji i medycynie, Choroby 

genetyczne w świetle badań molekularnych,  Wybrane choroby tropikalne – profilaktyka i leczenie, Aspekty kliniczne 

farmakoterapii wybranych schorzeń; w bloku Farmacja przemysłowa:  Rola i zadania podmiotu odpowiedzialnego,  Procesy 

walidacyjne w przemyśle,  Dobra Praktyka Dystrybucyjna, Organizacja laboratorium kontroli jakości w firmie 

farmaceutycznej. W ramach studiów na kierunku Analityka Medyczna w reakcji na zapotrzebowanie rynku wprowadzono 

nowe przedmioty specjalnościowe (poza standardami kształcenia),  w tym m.in.: Analiza środków uzależniających w 

materiale biologicznym, Wybrane aspekty badań klinicznych, Wybrane zagadnienia z medycyny sądowej dla diagnostów 

laboratoryjnych, Komunikacja społeczna  

Na kierunku Kosmetologia I° i II° stopnia wprowadzono nowe przedmioty: opieka kosmetologiczna nad osobami po 

zabiegach medycznych, opieka kosmetologiczna nad seniorami, kosmetologia onkologiczna, w związku z zapotrzebowaniem 

rynku oraz zgłaszanymi inicjatywami podmiotów zewnętrznych (gabinetów kosmetologicznych). 

 

Nowe przedmioty specjalnościowe wprowadzono także na kierunkach: 

 Pielęgniarstwo – wprowadzono nowe przedmioty specjalnościowe w ramach studiów II  stopnia: formy wsparcia 
pacjentów w środowisku zamieszkania, opieka nad osobą z niepełnosprawnością, patologia i rehabilitacja mowy, 
podstawy psychoterapii, psychopatologia życia rodzinnego, opieka nad dziećmi z alergią, ziołolecznictwo. 

Organizowano także kursy w zakresie „Opieka specjalistyczna nad osobą starszą” w ramach projektu MEDFUTURE - 
Medyczne zawody przyszłości” Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału 
dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020. Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki dla kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, fizjoterapia. 

 Położnictwo – od roku akademickiego 2019/2020 zweryfikowano plany kształcenia na I i II stopniu. Wprowadzono nowe 
przedmioty do kształcenia na kierunku Położnictwo. 

 I stopień: System informacji w ochronie zdrowia, Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej, Organizacja pracy 
położnej. 

 II stopień: Informacja naukowa, Terapia bólu ostrego i przewlekłego, Praktyka położnicza w perspektywie 
międzynarodowej, Wielokulturowość w opiece nad kobietą, Ziołolecznictwo, Farmakologia i ordynowanie 
produktów leczniczych; Edukacja w praktyce zawodowej położnej, w tym: Edukacja w cukrzycy, Edukacja w laktacji, 
Edukacja w ginekologii, Edukacja w onkologii, Edukacja w opiece przedkoncepcyjnej i okołoporodowej, Praktyka 
położnicza oparta na dowodach naukowych. 
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 Ratownictwo Medyczne – wprowadzono Ratownictwo specjalistyczne (w porozumieniu z jednostkami ratowniczo-
gaśniczymi Państwowej straży Pożarnej), Ratownictwo zintegrowane (w porozumieniu z Wojewódzkim Pogotowiem 
Ratunkowym, Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz jednostką Obrony Terytorialnej Wojska Polskiego). 

 Zdrowie publiczne – w oparciu o konsultacje z pracodawcami oraz instytucjami rynku pracy (Wydział Zdrowia i 
Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin, Wydział Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Klaster Medycyna Lubelska) 
dokonano modyfikacji programu kształcenia. Stworzono dwie nowe specjalności: Administracja w ochronie zdrowia i 
Zarządzanie kryzysowe. Profil administracja w ochronie zdrowia odpowiada na zapotrzebowanie na kształcenie 
specjalistów z zakresu obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej i systemów e-zdrowia oraz szeroko rozumianych 
usług pomocniczych w administracji instytucji ochrony zdrowia. Profil zarządzanie kryzysowe stanowi możliwość 
kontynuacji kształcenia dla studentów zainteresowanych ratownictwem medycznym. 

 Dietetyka: 

 II stopień I rok – Podstawy metodyki analizy składu ciała, 

 II stopień I rok – Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w praktyce dietetycznej, 

 II stopień II rok – Wybrane narzędzia marketingu mix w działalności dietetycznej. 

 

- Doskonalenie systemu akademickich praktyk zawodowych, w szczególności w obszarze geriatrii 

Podczas praktyk wakacyjnych, studenci III roku studiów kierunku lekarskiego, doskonalą swoje umiejętności w 
obszarze interny. Z reguły, praktyki odbywają się w miejscach, gdzie studenci opiekują i zajmują się pacjentami w podeszłym 
wieku. 

Studenci kierunku lekarsko-dentystycznego realizują praktyki zawodowe na I roku studiów na chirurgii ogólnej, 
chorobach wewnętrznych lub na chirurgii szczękowo-twarzowej, gdzie mają do czynienia z pacjentami w wieku podeszłym, 
zaś na IV roku studiów realizują praktykę lekarsko-dentystyczną w gabinecie stomatologicznym, w ramach której  8 godzin 
przeznaczone jest dla pacjentów w wieku podeszłym. Opracowano standardy postępowania profilaktyczno-leczniczego                       
z pacjentem w wieku podeszłym. 
 

Do programu studiów od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku Analityka Medyczna wprowadzono zgodnie 
ze standardami 120 godzin praktyk śródrocznych odbywanych przez Studentów w laboratoriach badawczych jednostek 
stanowiących bazę dydaktyczną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Działanie to wpisuje się w politykę doskonalenia 
jakości kształcenia, która opiera się na dostępności nowoczesnej aparatury badawczej oraz prężnie realizującej projekty 
badawcze kadrze naukowo-dydaktycznej. Praktyki te realizowane są w trakcie trwania IV roku studiów (semestr 7 i 8) w 
wymiarze 120 godz. (po 60 godzin na semestr). Studenci mają również możliwość realizacji programu wakacyjnych praktyk 
zawodowych w medycznym laboratorium diagnostycznym funkcjonującym w ramach współorganizowanego przez Wydział 
Farmaceutyczny Obozu Społeczno-Naukowego, w trakcie którego studenci mają okazję pogłębić swoją wiedzę i 
umiejętności szczególnie w zakresie opieki zdrowotnej na osobami w wieku starszym i podeszłym. 

W realizacji przedmiotów przygotowujących do obycia praktyk zawodowych na kierunku Kosmetologia I° i II° 
stopnia: kosmetologia pielęgnacyjna, upiększająca, lecznicza, anty-aging, specjalistyczna, warsztaty praktyczne zwraca się 
szczególna uwagę na klienta – seniora, jego potrzeby i cechy  oraz specyfikę pracy w tematyce anty-aging, geriatrii 
i gerontologii. Zakres praktyk zawodowych uwzględnia pracę kosmetologa w powyższym temacie. Praktyki zawodowe oraz 
system przygotowania do nich na bieżąco uwzględniają dynamiczny rozwój kosmetologii w zakresie: obsługi nowoczesnych 
urządzeń, pojawiających się nowych technik zabiegowych i stosowania technik łączonych. 
 

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu utworzono Procedurę organizacji kształcenia praktycznego (Załącznik nr 4 do uchwały 
Nr 123/2016-2017 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu) obejmującą m.in. zakres obowiązków koordynatorów kształcenia 
praktycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu i w poszczególnych jednostkach Wydziału. Dobór osób i instytucji do kształcenia 
praktycznego odbywa się zgodnie z Kryteriami doboru jednostki i osób realizujących kształcenie praktyczne w danych 
podmiotach. 

Na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo doskonalono system akademickich praktyk zawodowych poprzez dobór 
właściwych miejsc realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych spełniających opracowane przez Koordynatorów 
kryteria doboru, podobnie w przypadku doboru opiekunów praktyk zawodowych (opiekunowie zajęć praktycznych 
z danego przedmiotu posiadają wykształcenie specjalizacyjne z danego zakresu). 

Wszystkie praktyki zawodowe zawarte w programie kształcenia dla kierunku Fizjoterapia odbywają się w 
placówkach medycznych spełniających wymogi akademickie dla kształcenia praktycznego. Praktyki zawodowe z zakresu 
geriatrii odbywają się w placówkach, gdzie studenci mają możliwość przeprowadzenia postępowania fizjoterapeutycznego 
z pacjentami w wieku podeszłym. 

Na kierunku Ratownictwo Medyczne dokonywana jest coroczna walidacja procesu akademickich praktyk 
zawodowych, w których udział biorą: koordynator praktyk w zakresie ratownictwa medycznego, przedstawiciele studentów 
oraz pracodawców (SOR, Pogotowie Ratunkowe). 
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W programie kształcenia 2018-2021 na studiach I stopnia na kierunku Dietetyka zwiększono liczbę godzin praktyk 
zawodowych – Praktyka dom pomocy społecznej z 70 na 80 godz. 

Na kierunku Zdrowie Publiczne dostosowano zakres oraz profili kształcenia praktycznego do potrzeb rynku pracy, 
dając studentom Zdrowia Publicznego możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w instytucjach ochrony zdrowia 
takich jak: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 4 w Lublinie oraz Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego 
Funduszu Zdrowia 
 

-Zwiększenie liczby i kreowanie nowych modułów/przedmiotów/fakultetów do wyboru przez studenta w celu 

indywidualizacji toku studiów 

W celu indywidualizacji toku studiów, studenci kierunku lekarskiego  co roku mają zwiększony wymiar godzin zajęć 

do wyboru w postaci fakultetów. Student samodzielnie dokonuje wyboru danego fakultetu spośród dostępnych tematów 

fakultatywnych, których w semestrze jest od 15 do 52. 

Od roku akademickim 2019/2020  wprowadzono do programu kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym 

fakultety do wyboru w liczbie 90 godzin 

Na Wydziale Farmaceutycznym na kierunku Farmacja, Analityka Medyczna oraz Kosmetologia I° i II° stopnia 

wprowadzane są corocznie nowe przedmioty specjalistyczne (dodatkowe) oraz fakultatywne, zwiększając tym samym 

możliwość wyboru tych zajęć przez Studentów. 

 Na kierunku Pielęgniarstwo w planach kształcenia wprowadzono fakultety do wyboru na studiach: 

 I stopnia: język obcy (niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski), język migowy, współpraca w zespołach opieki 
zdrowotnej; 

 II stopnia: język obcy (niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski), opieka nad osobą z niepełnosprawnością, nowoczesne 
techniki diagnostyczne, podstawy psychoterapii, psychopatologia życia rodzinnego, socjologia zdrowia, 
ziołolecznictwo. 

 Na kierunku Położnictwo w planach kształcenia wprowadzono: 

 I stopień – zajęcia fakultatywne do wyboru: Język migowy lub Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej 

 II stopień – Moduł do wyboru w całości – Wypisywanie recept – dla osób, które nie miały zrealizowanych efektów 
(zlecanie i wypisywanie recept) na studiach I stopnia i nie ukończyły kursu specjalistycznego w tym zakresie.  

Przedmioty do wyboru (student wybiera przedmioty obejmujące ogółem 90 godz. I 6 ECTS): Medycyna prewencyjna 
w ginekologii wieku rozwojowego, Medycyna prewencyjna w ginekologii onkologicznej, Uroginekologia, Podstawy 
psychoterapii, Psychopatologia życia rodzinnego, Patologia i rehabilitacja mowy, Socjologia zdrowia, Ziołolecznictwo. 

 Na kierunku Fizjoterapia w roku akademickim 2019/2020 rozpoczynającym cykl kształcenia 2019-2024 na studiach 
jednolitych magisterskich zwiększono liczbę fakultetów do 38. Do przedmiotów fakultatywnych należą między innymi 
takie przedmioty jak: Elementy terapii tkanek miękkich, Evidence based  physiotherapy, Nowoczesne metody 
usprawniania pacjenta kardiologicznego, Fizjoterapia zaburzeń chodu, Fizjoterapia w okresie ciąży i połogu Ergonomia w 
zawodzie fizjoterapeuty i in. 

 Na podstawie corocznej walidacji procesu uczenia się na kierunku Ratownictwo Medyczne wprowadzono nowe zajęcia 
fakultatywne dla studentów, z przedmiotów takich jak: Procedury ratunkowe przedszpitalne – Cooperation in EMS / 
Disaster preparedness; Procedury ratunkowe przedszpitalne – Język migowy / Komunikacja w ZRM. 

 Na kierunku Zdrowie publiczne wprowadzono nowe moduły/przedmioty kształcenia w ramach specjalności: 
Administracja w ochronie zdrowia i Zarządzanie kryzysowe. 

 W programie kształcenia 2020-2022 na kierunku Dietetyka na studiach II stopnia, II rok wprowadzono przedmiot: 
Zakładanie i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. 

 

- Tworzenie programów kształcenia, w szczególności na studiach III stopnia prowadzonych wspólnie z zagranicznymi 

ośrodkami akademickimi w kluczowych obszarach kształcenia dostosowanych do „Strategii Europa 2020” 

Poszerzenie oferty kształcenia w języku angielskim o studia III stopnia jak i tworzenie programów kształcenia na studiach III 

stopnia prowadzonych wspólnie z zagranicznymi ośrodkami akademickimi w kluczowych obszarach kształcenia znajduje się 

w planach utworzonej na podstawie tzw. Ustawy 2.0 Szkoły Doktorskiej. 

- Opracowanie i promocja oferty kursów w oparciu o nowoczesne narzędzia internetowe i e -learningowe, w warunkach 

konkurencji ofert firm szkoleniowych 
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Szkolenia organizowane w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego są w ogromnej większości oparte o ustawodawstwo RP                     

a programy specjalizacji oraz kursów zatwierdzane są przez Ministra Zdrowia. Oferta OKP opiera się na zapotrzebowaniu 

rynku medycznego lub powiązanego ze szkoleniami medycznymi oraz możliwościach organizacyjnych i zasobach Uczelni. 

W Ośrodku prowadzone są kursy do specjalizacji lekarskich o tematyce zgodnej z potrzebami szkoleń w Polsce, w ścisłej 

współpracy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Szczególnie poszukiwane szkolenia, o których informacja 

dociera do OKP od CMKP są realizowane ze wzmożoną uwagą. 

Każdego roku OKP zwraca się z propozycją współpracy do kierowników Katedr i Zakładów UM w celu organizacji kursów do 

specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Specjalizacje dla farmaceutów i diagnostów, do realizacji których posiadamy 

akredytacje, są organizowane we współpracy z Wydziałem Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego oraz CMKP. Szkolenia ciągłe 

farmaceutów, które również koordynuje Ośrodek odbywają się zgodnie z wytycznymi zespołu ekspertów ds. programów 

szkolenia ciągłego farmaceutów, powołany przez Dyrektora CMKP. W realizacji szkoleń ciągłych farmaceutów OKP 

posługuje się zarówno formą stacjonarną jak i współpracą z platformami szkoleniowymi organizując kursy metodą 

internetowych programów edukacyjnych z ograniczonym dostępem. Szkolenia dla pielęgniarek i położnych, w tym 

specjalizacje, kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne są organizowane zgodnie z potrzebą rynku pracy. W przypadku szkoleń w 

tej grupie zawodowej mierzymy się z największą konkurencją ze strony Izb Pielęgniarek oraz firm prywatnych, oferujących 

często szkolenia bardziej korzystne finansowo. Przykładem odpowiedzi na zapotrzebowanie na specjalistów jest 

przygotowanie akredytacji na specjalizację w dziedzinie fizjoterapii, którą mamy nadzieję uzyskać jeszcze w tym roku.  

Realizowane są również szkolenia odbywające się w rezultacie postępowań przetargowych (np. dotyczące stażu 

podyplomowego lekarzy). Szkolenia komercyjne prowadzi się w sposób najbardziej wrażliwy na potrzeby rynku, najczęściej 

realizowane są we współpracy z CSM. 

W 2019 Ośrodek rozpoczął aktywność na polu studiów podyplomowych od organizacji studiów „MBA w ochronie zdrowia”. 

Informacja o szkoleniach realizowanych w OKP zamieszczona jest na stronie internetowej Uczelni. 

W przypadku kursów do specjalizacji lekarskich są one zgłaszane do CMKP i widoczne na stronie Centrum, informującej                          

o wszystkich dostępnych w Polsce kursach. Jest to pełne i jedyne źródło informacji dla lekarzy i lekarzy dentystów.  

Farmaceuci i diagności o aktualnej możliwości rozwoju zawodowego dowiadują się po zalogowaniu na stronę Systemu 

Monitorowania Kształcenia, ze strony Ośrodka oraz Okręgowych Izb Aptekarskich. Oferta dotycząca szkoleń dla pielęgniarek 

i położnych umieszczona jest na stronie Ośrodka oraz rozsyłana do placówek medycznych. Informację o ofercie pielęgniarki      

i położne mogą również uzyskać po zalogowaniu na stronie SMK. 

Informacje o wszystkich szkoleniach odbywających się w OKP są przekazywane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. 

Informacja o studiach podyplomowych umieszczona jest na stronie Bazy Usług Rozwojowych. 

 

Realizując drugi cel operacyjny wykonano następujące działania: 

- Opracowanie oferty edukacyjnej i informacyjnej, w tym z zakresu funkcjonowania rynku usług medycznych ułatwiające 

studentom wybór specjalizacji 

Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy dużym zaangażowaniu koordynatorów kierunków Uczelni 

przygotowują ofertę „Spotkań z medycznym rynkiem pracy”.  

Spotkania z Medycznym Rynkiem Pracy to impreza cykliczna realizowana od 2014 roku. Celem wydarzenia jest 

zapewnienie możliwości jak najlepszego wejścia w aktywne życie zawodowe poprzez dostarczenie informacji nt. tendencji, 

jakie zachodzą na rynku pracy w zawodach medycznych. 

Pragniemy stworzyć naszym Studentom i Absolwentom możliwość  bezpośredniego kontaktu z wysokiej klasy 

specjalistami oraz  pracodawcami,  co pozwoli im na zdobycie wiedzy na temat obecnych wymagań i potrzeb potencjalnych 

pracodawców. Spotkania z praktykami pozwalają także na rozwój edukacyjny oraz na rozwianie wielu wątpliwości, jakie 

pojawiają się u młodych ludzi u progu rozpoczęcia kariery zawodowej. 
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- Wdrożenie formuły konsultacji programów kształcenia(form, metod, treści) ze studentami i doktorantami oraz 

interesariuszami zewnętrznymi 

Na Wydziale Lekarskim proces analizy i tworzenia programów kształcenia polega na cyklicznych spotkaniach Rad 
Programowych, konsultacjach ze studentami oraz interesariuszami zewnętrznymi. Opracowany przez Zespoły program 
podlega ocenie Senackiej Komisji ds. Dydaktyki oraz zatwierdzeniu przez Senat. 
Na Wydziale Lekarko-Dentystycznym za tworzenie programów kształcenia do roku akademickiego 2019/2020 
odpowiedzialne były Rady Programowe, a od roku akademickiego 2019/2020 Wydziałowy Zespół do spraw Programów 
Studiów, w skład których zostali powołani interesariusze zewnętrzni i studenci.  Interesariusze zewnętrzni i studenci brali  
udział w spotkaniach, mieli wgląd do programów kształcenia i możliwość składania wniosków dotyczących wprowadzenia 
zmian w programach kształcenia. Program kształcenia musi być pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Studencki  
a następnie przekazany do Senackiej Komisji ds. Dydaktyki.  
Na Wydziale Farmaceutycznym programy kształcenia są konsultowane ze studentami w ramach Wydziałowej Komisji ds. 
Jakości Kształcenia, jak również ze studentami i interesariuszami zewnętrznymi w ramach prac Wydziałowego Zespołu ds. 
Programów Studiów. W celu utrzymania wysokich standardów kształcenia, zgodnych z potrzebami otoczenia społeczno-
gospodarczego i rynku pracy, program oraz plan studiów podlegają stałemu monitorowaniu i udoskonalaniu. Szczególne 
znaczenie mają tu opinie studentów i nauczycieli akademickich zgłaszane do koordynatorów przedmiotów. Uwagi i opinie 
są także zgłaszane do Wydziałowego Zespołu ds. Programów Studiów. Ponadto studenci mogą wyrażać swoje opinie 
poprzez wypełnianie ankiet dla Biura Oceny Jakości Kształcenia. W celu zapewnienia studentom sprawnej organizacji 
studiów oraz dogodnej formy dopełniania spraw formalnych systematycznie monitorowana jest ich satysfakcja z obsługi 
przez pracowników Dziekanatów.  
Aktualność treści programowych zajęć dydaktycznych jest również monitorowana na podstawie analizy rynku pracy. Po 
pierwsze analizie poddawane są ogłoszenia pracodawców pod kątem wymaganych kompetencji specjalistycznych oraz tzw. 
kompetencji miękkich, które są nie mniej istotne w pracy zawodowej. Kolejnym elementem analizy procesu kształcenia jest 
monitoring rejestrowanego bezrobocia wśród absolwentów poszczególnych kierunków naszej Uczelni, co na bieżąco 
umożliwia kształtowanie programu studiów. 
W procesie doskonalenia programu studiów biorą udział interesariusze zewnętrzni, którzy uczestniczą w doskonaleniu 
programu nauczania przy uwzględnieniu aktualnych kierunków rozwoju zawodowego. Są to osoby wykonujące zawód 
farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego czy kosmetologa, a więc przyczyniają się do poszerzenia praktycznego aspektu 
kształcenia. 
Na WNoZ zostały wdrożone formy konsultacji programów kształcenia ze studentami – na wszystkich kierunkach studenci 
byli członkami Rady Programowej. 
Na kierunku Pielęgniarstwo wdrożono konsultacje programów kształcenia z interesariuszami: wewnętrznymi: samorząd 
studencki; zewnętrznymi: Pielęgniarki Naczelne Szpitali i Przychodni, Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Polskie 
Towarzystwo Pielęgniarskie, Konsultanci Wojewódzcy w Dziedzinie Pielęgniarstwa.  
Na kierunku Położnictwo wprowadzono konsultacje programów kształcenia z interesariuszami: Samorząd Studencki, 
Położne Naczelne Szpitali, Położne Oddziałowe, Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo 
Położnych, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ginekologii i położnictwa.  
W przypadku kierunku Fizjoterapia interesariuszem zewnętrznym jest Przewodniczący Oddziału Lubelskiego Polskiego 
Towarzystwa Rehabilitacji. 
W procesie tworzenia oraz weryfikacji programów kształcenia na kierunku Zdrowie publiczne biorą udział przedstawiciele 
Samorządu Studentów oraz interesariusze zewnętrzni z Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin, Wydziału 
Zdrowia  Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz z 
Klastra Medycyny Lubelskiej. 
Na WNoZ na kierunku Dietetyka prowadzone są stałe konsultacje z interesariuszami zewnętrznymi m.in. z kierownikiem 
Działu Żywienia i Dietetyki Szpitala SPSK 4 w Lublinie, z  dietetykiem w firmie Nutricreative w Krakowie. 
 

-Rozwój studenckich kół naukowych i zapewnienie udziału wybitnych studentów w projektach badawczych 

Istotnym wsparciem rozwoju naukowego studentów jest działalność kół naukowych funkcjonujących przy jednostkach 
organizacyjnych Wydziałów. Działalność studentów w kołach naukowych związana jest bezpośrednio z udziałem w pracach 
badawczych podczas realizacji projektów naukowych. 
 
- Wzbogacenie programów kształcenia o nowe metody, w tym metody zwiększające aktywność studentów w procesie 

dydaktycznym i monitoring ich skuteczności 

Programy kształcenia zostały wzbogacone o nowe metody:  

 PBL (Problem Based Learning), 

 SBL (Subject Based Learning), 

 SBE (Simulation Based Education), 
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 E-laerning (zadania do wykonania w domu: prezentacje, eseje, prace manualne). 

 

Proces dydaktyczny na Wydziale Farmaceutycznym wykorzystuje klasyczne formy prowadzenia zajęć: wykłady, 

seminaria, ćwiczenia (w tym laboratoria) oraz praktyki wakacyjne i zawodowe. Biorąc więc pod uwagę formy realizacji zajęć, 

w ramach wykładów i seminariów stosowane są głównie metody podające, czyli przekazu wiedzy, zaś w ramach ćwiczeń i 

zajęć praktycznych stosowane są głównie metody praktyczne (kształtujące i rozwijające umiejętności, nawyki i sprawności o 

charakterze praktycznym), wspomagane udziałem metod problemowych (które aktywizują studenta do samodzielnego 

dochodzenia do wiedzy w toku rozwiązywania problemów), oglądowych, aktywizujących i waloryzacyjnych, których dobór 

zależy w dużej mierze od przekazywanych treści i środków dydaktycznych. Zwiększono udział seminariów w celu aktywizacji 

studentów w procesie pozyskiwania wiedzy i umiejętności. Wprowadzono nowe formy weryfikacji wiedzy w odniesieniu do 

umiejętności praktycznych (projekt, karta realizacji zadania praktycznego i karta obserwacji studenta).  

 Na kierunkach Pielęgniarstwo i Położnictwo wzbogacono programy kształcenia o nowe metody, prowadzono zajęcia z 
wykorzystaniem symulacji medycznej, w tym z zastosowaniem pacjenta symulowanego/standaryzowanego. 

 Nowe metody kształcenia w procesie dydaktycznym na kierunku Zdrowie Publiczne zostały wprowadzone przez kadrę 
dydaktyczną realizującą zajęcia na poszczególnych profilach kształcenia tj. Administracja w ochronie zdrowia i 
Zarządzanie kryzysowe zgodnie z założonymi efektami kształcenia teoretycznego i praktycznego. Wzbogacono 
wykorzystanie metod e-learningowych oraz opartych o wykorzystanie nowych technologii. W ramach obu modułów 
studenci zdobywają umiejętności w zakresie e-zdrowia. W ramach wybranych modłów wykorzystywane są również 
metody symulacyjne.  

 Na kierunku studiów Ratownictwo Medyczne – wprowadzono metodę przypadków i metodę gier dydaktycznych 
(symulacyjnych) oraz zajęcia z udziałem symulowanego pacjenta z wykorzystaniem tzw. manekina wysokiej wierności. 

 

Wprowadzając w życie trzeci cel operacyjny uwzględniono zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

W związku z wejściem w życie Konstytucji dla Nauki Uniwersytet Medyczny w Lublinie wprowadził kilka zasadniczych zmian: 
Działalność naukowa uczelni została zorganizowana w ramach Kolegiów poszczególnych  dyscyplin tj. Rada Naukowa 
Kolegium Nauk Medycznych, Rada Naukowa Kolegium Nauk Farmaceutycznych oraz Rada Naukowa Kolegium Nauk                               
o Zdrowiu. 
Rada Naukowa Kolegium jako ciało doradcze i opiniodawcze odpowiedzialna jest m.in. za: wyznaczanie kierunków rozwoju 
działalności naukowej, opiniowanie spraw związanych z finansowaniem działalności naukowej, monitorowanie działalności 
naukowej pracowników, oraz opiniowanie ich rozwoju naukowego, opiniowanie zakupów aparatury badawczej o wartości 
określonej w zarządzeniu Rektora i przedstawianie rekomendacji Rektorowi oraz  opiniowanie wniosków o nagrody Rektora 
w zakresie nauki. 
Utworzono Rady ds. Stopni Naukowych w poszczególnych dyscyplinach. 
Utworzono Szkołę Doktorską  gdzie odbywa się kształcenie doktorantów. 
Wprowadzono gratyfikacje (dodatkowe wynagrodzenie) przewidziane za aplikowanie o granty, pozyskanie finansowania 
projektu,  oraz za wysokopunktowe publikacje ( 200 pkt  i 140 pkt zgodnie z punktacją MNiSW)  do podziału dla zespołu w 
danej dyscyplinie, mające na celu stymulację nauczycieli akademickich do rozwoju naukowego, co ma przekładać się na 
wyniki ewaluacji. 

 

- Tworzenie interdyscyplinarnych zespołów naukowych obejmujących katedry i zakłady nauk podstawowych, kliniki- 

skupione wokół liderów- osób o ugruntowanej pozycji naukowej 

We wskazanym okresie powoływano interdyscyplinarne zespoły naukowe oraz utworzono szereg konsorcjów z innymi 
jednostkami naukowymi w związku z realizacją  zewnętrznych projektów badawczych finansowanych przez: Narodowe 
Centrum Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Narodowe Centrum Badań                     
i Rozwoju oraz realizacją zadań badawczych DS  finansowanych z subwencji naukowej 
Aktualnie są realizowane następujące projekty międzynarodowe w ramach konsorcjów naukowych :  
Tytuł projektu: „Zaprojektowanie nanowektorów do pracy z plazmą w celu wzmocnienia teranostyki  w medycynie 
regeneracyjnej.” 
Kierownik zespołu badawczego w UM: Prof. dr hab. Grażyna Ginalska - Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii 
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki, program M-ERA.NET.2  
Nr umowy: UMO-2016/22/Z/ST8/00694  
Lata realizacji: od 01.08.2017 do 31.07.2020  
Wartość projektu: 1 445 868,00 EUR   
Koordynator projektu: Luxembourg Institute of Science and Technology (Luksemburg)  



15 
 

Zaplanowane przez międzynarodowy zespół interdyscyplinarny badania stanowią nowe podejście do modyfikacji 
biomateriałów w medycynie regeneracyjnej. Pozwolą one na opracowanie i wyodrębnienie oryginalnego materiału 
kościozastępczego pozwalającego poprawić proces gojenia kości poprzez ograniczenie niekorzystnego tworzenia tkanki 
włóknistej w obrębie biomateriału oraz przyspieszenie procesu angiogenezy (tworzenia nowych naczyń krwionośnych) i 
regeneracji kości w miejscu implantacji.  
Tytuł projektu: „Biomarkery w diagnostyce i prognozowaniu raka błony śluzowej trzonu macicy u kobiet.” 
Kierownik zespołu badawczego w UM: Prof. dr hab. Andrzej Semczuk - II Katedra i Klinika Ginekologii 
Instytucja finansująca: narodowe Centrum badań i Rozwoju, program ERA NET TRANSCAN/03/2018 
Lata realizacji:  od 01.04.2018 do 31.03.2021 
Wartość projektu: 1 138 267,00  EUR  
Koordynator projektu: Faculty of Medicine, University of Ljubljana (Słowenia)  
Celem prowadzonych badań jest wykrycie użytecznych diagnostycznie metobolitów i białek w celu wykrycia wczesnych , 
asymptomatycznych pacjentek z grupy wysokiego ryzyka powstawania raka endometrium, szczególnie charakteryzujących 
się niekorzystnymi danymi klinicznymi. Analiza surowicy krwi pod kątem metabolomów będzie obejmowała ponad 850 
substancji czynnych przy zastosowaniu metod UHLPC/MS/MS, zaś analiza białek będzie dotyczyć ponad 900 substancji przy 
użyciu technik microarray. Uzyskane dane zostaną poddane szczegółowej analizie statystycznej w celu stworzenia 
diagnostycznych oraz prognostycznych algorytmów. Badane biomarkery mogą zostać zastosowane do wczesnej diagnostyki 
raka endometrium, jak również do selekcjonowania pacjentek z niekorzystnymi czynnikami rakowniczymi, co może pomóc 
w leczeniu tej grupy chorych. Badania mogą też pomóc w następowym leczeniu chorych z dobrym rokowaniem klinicznym 
obniżając potencjalne koszty zastosowanego leczenia. 
 

- Określenie wiodących tematów badań naukowych i stworzenie dla nich uczelnianego programu wsparcia 

Wiodące tematy badań naukowych określiła nowopowstała Rada Naukowa Kolegium Nauk Medycznych :   

Badania w zakresie funkcjonowania okładu nerwowego 

Badania w zakresie funkcjonowania okładu nerwowego łączą międzynarodowe (Horizon 2020) projekty dotyczące demencji 

i choroby Alzheimera (Katedra Neurologii), jak również eksperymentalne terapie padaczki w modelach zwierzęcych 

(Katedra Patofizjologii, Katedra Farmakologii) oraz unikalne rodzaje zabiegów neurochirurgicznych (implantacja stymulatora 

struktur głębokich mózgu, stymulatora nerwu błędnego, śródoperacyjna neuronawigacja przebiegu dróg nerwowych i 

obszarów czynnościowych, Katedra Neurochirurgii) z nowoczesnym obrazowaniem (zaawansowane techniki 

ultrawysokopolowego (7T)  rezonansu magnetycznego, Katedra Neurochirurgii, Mc Master University Canada – Prof. Greg 

Stanisz) i  neuroradiologią zabiegową, wdrażającą często po raz pierwszy w Polsce wiele metod leczniczych – embolizacje i 

zabiegi przeznaczyniowe, trombolizę celowaną i podawanie cytostatyków bezpośrednio do naczyń zaopatrujących 

nowotwór (Zakład Neuroradiologii). Urazy rdzenia kręgowego klinicznie (Katedra Neurochirurgii, Katedra Anestezjologii).  

Badania w zakresie immunologii i hematoonkologii 

Badania w zakresie immunologii i onkohematologii dotyczą poszukiwania nowych celów terapeutycznych w leczeniu 

białaczek – jak np. PD-1 (Zakład Hematoonkologii, Katedra Immunologii Klinicznej, Klinika Hematologii, Onkologii                                       

i Transplantologii Dziecięcej) oraz zrozumienia funkcji układu immunologicznego w obronie organizmu przed chorobą 

nowotworową (Katedra Immunologii Klinicznej), co stanowi podstawę dla opracowywanych w naszych jednostkach nowych 

strategii terapeutycznych w zakresie immunoterapii nowotworów, m.in. z wykorzystaniem nowoprojektowanych 

specyficznych peptydów (Zakład Hematoonkologii). Wskazane byłoby dołączenie profesorów wizytujących i utworzenie 

przez nich grup badawczych w w/w jednostkach. 

Badania genetyczne i molekularne w dziedzinie onkologii (terapia spersonalizowana) 

Intensywnie rozwijanym tematem badawczym jest również poszukiwanie potencjalnych markerów genetycznych o 

znaczeniu diagnostycznym i prognostycznym w raku płuca (Katedra Pulmonologii) i innych nowotworach ( Katedra 

Ginekologii, Katedra Gastroenterologii) w aspekcie klinicznym połączone z badaniami eksperymentalnymi na poziomie 

molekularnym, które umożliwiają ukierunkowaną kontrolę ekspresji genów oraz modyfikację czynników epigenetycznych 

przy użyciu nowo projektowanych metod i narzędzi molekularnych, wytworzonych w naszych laboratoriach 

(ukierunkowana mutageneza, optogenetyka) – Katedra Biochemii i Biologii Molekularnej (prof. wizytujący Adolfo Rivero-

Muller). 

 

- Wspieranie rozwoju wysokiej jakości badań naukowych w zakresie kluczowych dla rynku i wysoce innowacyjnych 

(perspektywicznych) kierunków badań- opracowanie warunków takiego wsparcia.  
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Uczelnia udziela wsparcia finansowego Liderom w/w kierunków badań poprzez dodatkowe dofinansowania działalności 

naukowej realizowanej w jednostkach wiodących. 

W zakresie badań naukowych o charakterze wdrożeniowym oraz innowacyjnym prowadzone są działania wspierające 

pracowników Uczelni przez odpowiednie działy tj. Centrum Transferu Wiedzy oraz nowo utworzona w Dziale Projektów, 

Sekcja ds. Wdrażania Projektów Innowacyjnych. 

W Uniwersytecie odbyły się szkolenia dla prowadzących badania naukowe pracowników i doktorantów organizowane  

przez Instytut PWN-Wydawnictwo Lekarskie PZWL Sp. z o. o. pt. : „Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant" w 

terminach 8 listopada 2017 r. i 9 listopada 2017 r. 

Badawcze wspierani są na etapie aplikowania o granty przez pracowników administracji, którzy w roli redaktorów 

pomocniczych pomagają m.in. przy tworzeniu budżetów, weryfikują wnioski od strony formalnej w odniesieniu do 

regulaminów konkursów, pośredniczą w kontaktach z instytucjami finansującymi w przypadku wątpliwości co do zasad i  

kryteriów konkursu. 

- Identyfikacja obszarów działalności badawczej, w których konieczne jest wsparcie kadry zagranicznej 

Rada Naukowa Kolegium Nauk Medycznych  określając kluczowe kierunki badań Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w 

dyscyplinie nauki medyczne wskazała na następujące rozwiązania w tym zakresie również odnośnie wsparcia kadry 

zagranicznej: 

Badania w zakresie funkcjonowania okładu nerwowego – utworzenie przynajmniej jednej lub dwóch grup badawczych 

przez profesorów wizytujących zaproszonych do współpracy, z uwagi na potrzebę powołania zespołów zajmujących się 

tematyką badań na poziomie genetycznym/molekularnym. 

Badania w zakresie immunologii i hematoonkologii – wskazanie na potrzebę dołączenia profesorów wizytujących i 

utworzenie przez nich grup badawczych w  jednostkach uniwersytetu, które zajmują się tą tematyką badań.  
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Cel Strategiczny : 

Zwiększenie udziału uniwersytetu w transferze wiedzy i umiejętności, jako głównego 

czynnika weryfikacji uczelnianej oferty kształcenia i badań 

 

W przypadku tego celu strategicznego kierunki zmian zostały zoperacjonalizowane poprzez wskazanie 

następujących celów bezpośrednio podporządkowanych zwiększeniu udziału Uniwersytetu w transferze wiedzy                

i umiejętności: 

1. Wypracowanie narzędzi monitoringu i modyfikacji oferty kształcenia i badań do aktualnych potrzeb 

rynku pracy 

2. Budowanie współpracy z podmiotami działającymi na rynku usług medycznych  

dla upraktycznienia procesu dydaktycznego i komercjalizacji nauki 

3. Standaryzacja procesu wymiany doświadczeń i informacji jako element budowania transferu wiedzy 

pomiędzy uczelnią a otoczeniem społeczno-gospodarczym 

4. Antycypacyjne dostosowanie funkcjonalności organizacyjnej jednostek klinicznych w zespoleniu z 

ofertą dydaktyczną uniwersytetu oraz rozwojem rynku usług medycznych 

 

Realizując pierwszy cel operacyjny podjęto następujące działania:  

- Dokonywano oceny programów studiów w odniesieniu do faktycznego zapotrzebowania społecznego z uwzględnieniem warunków 

demograficznych i epidemiologii 

Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w oparciu o dostępną literaturę i statystyki od 2019 roku  prowadzi analizę potrzeb 

rynku pracy dla poszczególnych kierunków kształcenia. Celem tej analizy jest dostarczenie informacji z rynku pracy, który ma pomóc                                        

w dostosowaniu programów/metod nauczania/efektów uczenia się do wymagań współczesnych pracodawców. Analiza potrzeb 

pracodawców z obszaru wiedzy, umiejętności i kompetencji absolwentów z danego kierunku przeprowadzana jest  za pomocą danych 

zastanych (np. raporty, zestawienia z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, artykuły, dane z wcześniejszych badań absolwentów).  W 

opracowaniu wykorzystuje się także dane z badania prowadzonego od 2016 roku przez Biuro Karier UM w Lublinie dotyczącego oceny 

kwalifikacji                               i kompetencji absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod kątem wymagań pracodawców. 

Dopuszczono do uczestnictwa w charakterze obserwatorów przedstawicieli samorządów zawodowych i organizacji zawodowych                                

w egzaminach dyplomowych 

Na kierunkach Pielęgniarstwo i Położnictwo w egzaminie dyplomowym w skład komisji egzaminacyjnych wchodzą przedstawiciele 
samorządów zawodowych i organizacji zawodowych. 

 

- Monitorowanie losów zawodowych absolwentów pozwalające na porównanie osiągnięć absolwentów tych samych kierunków różnych 

uczelni i uwzględnianie wniosków w modyfikacji programów kształcenia 

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów jest realizowane od 2011 roku i jest przeprowadzane po 3 latach od 

ukończenia studiów. Nadrzędnym celem jest pozyskanie informacji niezbędnych dla zapewnienia jak najwyższej jakości kształcenia. Biorąc 

pod uwagę misję uczelni wyższych oraz ich odpowiedzialność związaną z oddziaływaniem na otoczenie społeczno-gospodarcze, jakość 

kształcenia postrzegana jest nie tylko jako skuteczność w osiąganiu konkretnych efektów nauczania ale również jako trafność w ich 

definiowaniu.                       O trafności decyduje spójność programu kształcenia z aktualną sytuacją na rynku pracy oraz zmianami 

dokonującymi się w poszczególnych jego obszarach. Z tego powodu, jako główny wskaźnik trafności i stopnia realizacji zakładanych w 

ramach programu studiów efektów uczenia się przyjmuje się sukces absolwentów na rynku pracy. W badaniu posługujemy się  dwoma 

rodzajami jego wskaźników: - 1) odnoszącymi się do czynników obiektywnych, takich jak sytuacja materialna, pozycja zawodowa - oraz 2) 

związanymi z oceną subiektywną absolwenta, takimi jak np. satysfakcja z obecnej sytuacji zawodowej. 

Szczególnie ważne jest ustalenie stopnia, w jakim ukończenie studiów na poszczególnych kierunkach kształcenia wpływa na 

sytuację zawodową absolwentów. 
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Przyjęte wskaźniki mają na celu umożliwienie analiz porównawczych - między poszczególnymi kierunkami, Wydziałami UM                         

w Lublinie a także porównywanie ich zmiany w czasie. Badanie realizowane jest  metodą ilościowego sondażu za pośrednictwem 

Internetu (CAWI). Z  uczelnianego systemu za pośrednictwem poczty e-mail udostępniany jest link do kwestionariusza ankiety. 

Wyniki badania są udostępniane Władzom Uczelni oraz Wydziałów a także na stronie internetowej. 

Dodatkowo Uczelnia w analizie losów zawodowych absolwentów korzysta z Ogólnopolskiego systemu monitorowania 

Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) działającego na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Źródłem 

informacji o sytuacji absolwentów na rynku pracy dla systemu ELA są rejestry Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

- Badano satysfakcję pracodawców z przygotowania absolwentów do pracy 

Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w roku 2016/2017 rozpoczęło realizację pilotażowego badania ankietowego 

wszystkich kierunków studiów dotyczącego oceny przez pracodawców kwalifikacji i kompetencji absolwentów. Badaniem zostały objęte 

wszystkie kierunki studiów.  

Na przełomie 2019/2020 roku w kolejnym etapie wdrażania systemu cyklicznego monitorowania satysfakcji pracodawców 

przeprowadzono badanie dotyczące kierunków: analityka medyczna, farmacja i kosmetologia. W związku z sposobem realizacji badania 

drogą poczty tradycyjnej w marcu 2020 wstrzymano jego kontynuację dla pozostałych kierunków studiów ze względu na zaistniałą 

sytuację epidemiologiczną. Obecnie Uczelnia jest w trakcie wdrażania nowego systemu informatycznego, który umożliwi realizację 

badania drogą elektroniczną.  

Wyniki mogą zostać wykorzystane przede wszystkim do analizy jakości nauczania w kontekście oczekiwań pracodawców. Mogą 

przyczynić się do weryfikacji przez Uczelnię programów studiów i metod kształcenia oraz lepszego przygotowania absolwentów do  

wyjścia na rynek pracy. Ponadto, zostaną one wykorzystane przez Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do planowania i 

realizowania warsztatów i szkoleń zgodnych z wymaganiami rynku pracy.  Dzięki publikacji na stronie internetowej Biura Karier, 

przyczynią się także do zwiększenia świadomości „prorynkowej” studentów.  

- Prowadzono działania w celu poprawy kategoryzacji wydziałów według Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.  

W wyniku ostatniej kategoryzacji dokonanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych Wydziały Uczelni otrzymały następujące 

kategorie: 

Wydział Lekarsko-Dentystyczny –kategoria B 

Wydział Lekarski- kategoria A 

Wydział Farmaceutyczny- kategoria A+ 

Wydzial Nauk o Zdrowiu - kategoria B 

 

Realizując drugi cel operacyjny  

- Zwiększono udział zewnętrznych specjalistów- praktyków w procesie kształcenia studentów i doktorantów 

Na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym wybrane efekty kształcenia były realizowane w oparciu o wiedzę i doświadczenie 
naukowców zagranicznych, np. prof. Alina Purienie z Instytutu Stomatologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Wileńskiego wizytująca 
na Oddziale Stomatologicznym w 2016 roku.  

W procesie kształcenia praktycznego na Wydziale Farmaceutycznym uczestniczą nauczyciele akademiccy posiadający prawo 
wykonywania zawodu farmaceuty lub diagnosty laboratoryjnego oraz specjalizacje zawodowe. W ramach przedmiotu Praktyczna nauka 
zawodu realizowanym na kierunku Analityka Medyczna studenci odbywają zajęcia w medycznych laboratoriach diagnostycznych 
zlokalizowanych na bazie szpitali klinicznych pod opieką nauczycieli akademickich oraz specjalistów-praktyków. W procesie kształcenia 
praktycznego na kierunku Kosmetologia I° i II° uczestniczą praktycy z zakresu usług kosmetologicznych. 

Na WNoZ zwiększono udział zewnętrznych specjalistów – praktyków w procesie kształcenia studentów: 

 na kierunku Pielęgniarstwo włączano specjalistów – praktyków pracujących w oddziałach klinicznych do prowadzenia kształcenia 
praktycznego. Pielęgniarki oddziałowe – specjalistki w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa jako opiekunowie kształcenia 
praktycznego w oddziale. 

 Realizacja praktyk zawodowych na kierunku Położnictwo odbywa się pod nadzorem opiekunów praktyk zawodowych będących 
zewnętrznymi specjalistami praktykami. 

 Na kierunku Ratownictwo Medyczne włączono do procesu kształcenia studentów pracowników SOR SPSK 4 i pracowników 
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. 

 Biorąc pod uwagę wymogi rynku pracy dla absolwentów kierunku Zdrowie Publiczne zwiększono w procesie kształcenia studentów 
udział zewnętrznych specjalistów praktyków z obszaru Zdrowia Publicznego. Corocznie studenci kierunku Zdrowie Publiczne biorą 
czynny udział w organizacji Konferencji w ramach Lubelskich Dni Promujących Zdrowie. Zaangażowani są zarówno w działania 
organizacyjne przy współpracy z instytucjami rynku medycznego jak i w działania naukowe, przygotowanie wystąpień w ramach sesji 
studenckich. Umożliwiono również studentom udział w zajęciach studyjnych w ramach niektórych modułów. Studenci biorą udział w 
zajęciach w ośrodku leczenia uzależnień MONAR oraz w Szpitalu Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego. W ramach 
praktyk dodatkowych studenci biorą również udział w zajęciach edukacyjnych dla dzieci w Przedszkolu nr 13 w Lublinie. 

 w ramach praktyk zawodowych na kierunku Dietetyka zwiększono udział zewnętrznych specjalistów – praktyków w procesie 
kształcenia studentów w ramach praktyk zawodowych:  
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 na studiach II stopnia od początku istnienia studiów nawiązano stałą współpracę z Wojewódzką Stacją Sanitarno-
epidemiologiczną w Lublinie, 

 na studiach I stopnia w latach 2018-19 nawiązano stałą współpracę z następującymi poradniami dietetycznymi”: Poradnia 
dietetyczna Naturhouse, Poradnia dietetyczna ,,Rzeczywistość”, Poradnia dietetyczna VitaNutrica, Poradnia dietetyczna ,,Mój 
dietetyk”, Poradnia dietetyczna ISTO. 

 

- Rozszerzono działalność usługową jednostek Uczelni w oparciu o posiadane zasoby kadrowe i aparaturowe 

Wszystkie jednostki UM w Lublinie prowadzące działalność usługową rozwijały zakres oferowanych usług.  
17 kwietnia br. Uniwersytet Medyczny w Lublinie uruchomił specjalistyczne laboratorium diagnostyki molekularnej koronawirusa SARS-
CoV-2. Znajduje się ono w strukturze Zakładu Wirusologii, a całością kieruje prof. dr hab. Małgorzata Polz-Dacewicz.    
Utworzona w 3 tygodnie placówka diagnostyczna jest wyposażona w nowoczesny sprzęt do wykonywania badań metodą biologii 
molekularnej. W pierwszym etapie z badanej próbki klinicznej izolowany jest materiał genetyczny. To najbardziej niebezpieczny moment 
wymagający reżimu sanitarnego. W drugim etapie w izolacie wykrywany jest RNA tego konkretnego koronawirusa. 
 W laboratorium SARS pracują asystenci Zakładu Wirusologii oraz oddelegowani pracownicy z Katedry i Zakładu Mikrobiologii 
Farmaceutycznej oraz Katedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii Wydziału Farmaceutycznego. Pomagają także studenci – dwie osoby z 
V roku analityki medycznej i jedna z V roku farmacji. W chwili obecnej w laboratorium funkcjonuje jednozmianowy system pracy, który                  
w zależności od potrzeb może zostać poszerzony do dwuzmianowego. 
Laboratorium znacznie przyspieszy i usprawni diagnozowanie podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2 pacjentów głównie 
hospitalizowanych w szpitalach klinicznych z możliwością włączenia innych potrzebujących jednostek. 
  

- Poszerzono zakresu i form współpracy wydziałów z podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne 

Wydział Farmaceutyczny ściśle współpracuje z Lubelską Okręgową Izbą Aptekarską, aptekami otwartymi i szpitalnymi oraz 
Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych i medycznymi laboratoriami diagnostycznymi funkcjonującymi w regionie, w tym sieciami 
ogólnopolskimi: ALAB Laboratoria oraz Diagnostyka Laboratoria Medyczne, jak również gabinetami kosmetologicznymi. Lista tych 
podmiotów jest co roku aktualizowana i uzupełniana. 
Na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym został poszerzony zakres współpracy z pomiotami świadczącymi usługi zdrowotne tj. Centrum 
Onkologii Ziemi Lubelskiej oraz Top Medical. 

Na kierunku Pielęgniarstwo włączano nowe podmioty lecznicze zawierając z nimi umowy na kształcenie praktyczne studentów 
Wydziału Nauk o Zdrowiu 

Wydział Lekarski poszerzył zakres i formę współpracy z podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne takie jak: Centrum 
Onkologii Ziemi Lubelskiej, hospicja, praktyki lekarza rodzinnego. 
 

Przy realizacji kolejnego celu operacyjnego  

- Stworzono warunki do zdobywania przez studentów praktycznych umiejętności poza programem kształcenia 

Na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym stworzono warunki do zdobywania przez studentów praktycznych umiejętności poza programem 
kształcenia poprzez: 

 Czynny udział studentów I, II, III, IV i V roku w pracach studenckich kół naukowych przy Katedrach i Zakładach poprzez 
uczestnictwo w konferencjach, zjazdach i sympozjach krajowych i międzynarodowych, 

 Organizację kursów dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego w Centrum Symulacji Medycznej w ramach programu 
MedIQ, które dotyczyły pracy z mikroskopem, fotografii stomatologicznej, a także szeroko pojętej symulacji medycznej,  

 Czynny udział studentów IV i V roku kierunku lekarsko-dentystycznego w międzyuczelnianych zawodach w zakresie symulacji 
stomatologicznej,  poprzedzone  szkoleniami teoretycznymi i praktycznymi prowadzonymi przez asystentów Oddziału 
Stomatologii UM w Lublinie, 

 Zajęcia praktyczne (warsztaty) oraz teoretyczne z zakresu nowych techniki materiałów stosowanych w stomatologii estetycznej, 

 Udział studentów V roku kierunku lekarsko-dentystycznego w Międzynarodowym Konkursie Studenckim Jules Allemand Trophy 
- w latach 2018-2019. Uczestnicy konkursu biorą udział w wykładach na temat warstwowej odbudowy zębów, nowych 
materiałów stomatologicznych, estetyce uśmiechu oraz uczestniczą w zajęciach praktycznych gdzie na zębach fantomowych 
wykonują odbudowy estetyczne zębów, 

 Zajęcia praktyczne dla studentów IV i V roku kierunku lekarsko-dentystycznego z zakresu pracy innowacyjnymi systemami do 
odbudowy punktów stycznych w zębach. 

- Kierunek Pielęgniarstwo – poza programem kształcenia studenci będąc członkami Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Rozwoju 
Pielęgniarstwa, mają możliwość uczestniczenia w międzynarodowej sieci współpracy studentów pielęgniarstwa, która powstała w 2013 
roku. Należą do niej studenci pielęgniarstwa oraz ich opiekunowie (nauczyciele akademiccy). Obecnie do sieci współpracy należą studenci 
z uczelni: UM w Lublinie, University of Lincoln (UK), University of East Anglia (UK), University of Oulu (Finlandia), College of Nursing in 
Celje (Słowenia). W ramach sieci współpracy, dorocznie w innym państwie odbywają się tygodniowe spotkania i konferencje studentów 
połączone z warsztatami. W roku 2019 takie spotkanie odbyło się w Lincoln. Finansowanie pochodzi z projektu ERASMUS + oraz wsparcia 
uczelni, Rektora ds. Kształcenia prof. Barbary Jodłowskiej-Jędrych. W spotkaniu bierze udział 5 - 10 studentów z każdej uczelni oraz 
opiekun (nauczyciel akademicki). Takie spotkania rozwijają i kształtują umiejętności komunikacji międzykulturowej niezbędnej w przyszłej 
praktyce pielęgniarskiej. Dodatkowo, w 2019 roku studenci pielęgniarstwa otrzymali wsparcie w ramach projektu Najlepsi z Najlepszych 
4.0, co dało im możliwość uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach naukowych i prezentacji wyników badań naukowych 
(prowadzonych przez SKN). 
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- Studenci kierunku Położnictwo uczestniczą w licznych działaniach m.in. Koła naukowego działającego przy Katedrze i Zakładzie Rozwoju 
Położnictwa (np. Biała niedziela lub innych formach promowania zachowań zdrowotnych wśród mieszkańców województwa lubelskiego), 
jak również biorą udział w projektach w ramach Festiwalu Nauki (projekty stacjonarne i  piknikowe).  

Prowadzone są także szkolenia i kursy skierowane do studentów położnictwa w ramach projektów „MediQ – symulacja w edukacji 
medycznej – program rozwoju Uniwersytetu medycznego w Lublinie” oraz „HQMedEd – High Quality Medical Education – Zintegrowane 
Programy Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” odbywające się w budynku Zintegrowanego Interdyscyplinarnego Centrum 
Symulacji Medycznej UM w Lublinie (współpraca studentów położnictwa ze studentami innych kierunków i wydziałów UM w Lublinie).  

- Na kierunku Fizjoterapia utworzono wolontariaty specjalistyczne w gabinetach fizjoterapeutycznych oraz wcześniej wymienione 
projekty unijne. 

- Studenci Ratownictwa Medycznego w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia mogą w ramach SKN, wolontariatu – za zgodą 
kierowników jednostek, przychodzić na dyżury osób pracujących w jednostkach systemu PRM i korzystać z ich wiedzy i doświadczenia. W 
dalszym ciągu największym zainteresowaniem cieszą się dyżury nocne w pogotowiu ratunkowym. 

- Studenci kierunku Zdrowie Publiczne realizują praktykę zawodową zgodnie z programem kształcenia. Na drugim roku studiów 
pierwszego stopnia studenci odbywają praktykę zawodową w Wydziale Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin, na trzecim roku 
studiów pierwszego stopnia  – w administracji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 4 w Lublinie. Natomiast na 
pierwszym roku studiów drugiego stopnia studenci realizują praktykę w Sądzie Rejonowym i Sądzie Okręgowym w Lublinie, zaś w ramach 
II studiów drugiego stopnia w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. W ramach praktyk zawodowych 
studenci nabywają również dodatkowe umiejętności poza programem kształcenia, odbywając praktykę zawodową z zakresu zdrowia 
publicznego oraz prawa w wyżej wymienionych podmiotach i nabywają nowe umiejętności także poza programem kształcenia. W ramach 
praktyk dodatkowych realizowane jest również praktyka w Przedszkolu nr 13 obejmuje zakres edukacji zdrowotnej.  

- Studenckie Koło Naukowe działające przy Zakładzie Dietetyki Klinicznej oraz Zakład Dietetyki Klinicznej (dr hab. Michał Skrzypek – 
kierownik tematu badawczego) i Zakład Genetyki Klinicznej (prof. dr hab. Janusz Kocki) za zgodą Komisji Bioetycznej Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie zrealizowało badanie na temat: Analiza sposobu żywienia z uwzględnieniem spożycia mikro- i makroskładników 
diety oraz stanu odżywienia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w porównaniu do dzieci zdrowych (wyniki w 
opracowaniu).  

 

- Doskonalenie standardów odbywania zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i staży, w tym w certyfikowanych jednostkach 

prowadzących działalność leczniczą 

Standardy odbywania praktyk zawodowych zostały podwyższone dzięki wyjazdom zagranicznym studentów, którzy mają 

możliwość zdobycia efektów kształcenia przewidzianych w programie studiów w wiodących zagranicznych ośrodkach uniwersyteckich: 

Health Sciences University of Hokaido, Tibilisi State Medical University (Gruzja) oraz wyjazdy w ramach programu Erasmus+ do 

Uniwersytetu w Jordanii. 

Zdobywanie umiejętności odbywa się w realiach międzynarodowych zespołów oraz przy wykorzystaniu najnowszych technik i 

sprzętu medycznego w tym m.in. robota humanoidalnego „Simroid”. 

Na kierunku lekarsko-dentystycznym dla studentów I i II roku ATS zwiększono liczbę godzin praktyk wakacyjnych do 320 godzin, 

ponadto wprowadzono możliwość odbywania praktyk wakacyjnych we wszystkich Zakładach Oddziału Stomatologicznego. 

Na kierunku lekarskim podwyższa się standardy odbywania zajęć praktycznych poprzez możliwość odbywania praktyk 

zawodowych przez studentów, jedynie w certyfikowanych jednostkach prowadzących działalność leczniczą. 

 

- Organizowano i zwiększono oddziaływanie oferty Biura Karier na studentów, w szczególności studentów ostatnich lat studiów 

Oferta Biura Karier obejmuje: 

- Indywidualne doradztwo zawodowe i psychologiczne oraz coaching kariery warsztaty aktywizacji zawodowej,  

- Warsztaty kompetencji miękkich, 

- Organizację spotkań z medycznym rynkiem pracy, uwzględniając najnowsze trendy w poszczególnych zawodach medycznych, 

- Współpracę z firmami w zakresie organizacji nieobowiązkowych praktyk studenckich, zamieszczania ofert pracy, organizacji wizyt 

studyjnych u pracodawców, 

- BK rozpoczęło swoją działalność 2 kwietnia 2013 roku sukcesywnie rozszerzając swoją ofertę oraz dostępność dla studentów i 

absolwentów. W 2016 roku z usług Biura Karier skorzystało 530 osób, w 2019 roku było to 912 osób (wielokrotnie te same osoby 

korzystały  

z kilku usług proponowanych przez BK). Warto podkreślić, że poza zwiększeniem liczby osób korzystających z usług Biura Karier, 

zwiększyła się liczba poszczególnych działań (np. w 2016 roku zorganizowano 16 warsztatów kompetencji miękkich, a w 2019 roku było to 

już 35 warsztatów). 

Dodatkowo Biuro Karier prowadzi analizy i badania w zakresie monitoringu losów zawodowych absolwentów, ocenę kwalifikacji i 

kompetencji absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod kątem wymagań pracodawców oraz  prowadzi analizy rynku pracy 

w poszczególnych zawodach. 
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Oferta BK jest szeroko upowszechniana poprzez media społecznościowe (FB, Instagram, email)   i z roku na rok dociera do większego 

grona odbiorców. Szczególny nacisk kładzie się na rozpowszechnienie oferty BK wśród studentów ostatnich lat. 

 

- Upowszechniano ofertę badawczą Uczelni, wyników badań i promocja osiągnięć naukowych 

W latach 2016-2020 roku Centrum Transferu Wiedzy zorganizowało szereg spotkań brokerskich z podmiotami gospodarczymi 
zainteresowanymi ofertą współpracy UM w Lublinie wpisujących się w poszukiwania możliwości komercjalizacji wynalazków.  Między 
innymi  Duna, Braxter, Braster, Hanseller. Do grona zainteresowanych podmiotów dołączyła również Amerpharma czy firma Eureka, z 
którą przygotowywany jest wspólny patent. Podjęto również współpracę dotyczącą wykorzystania mocy obliczeniowych 
superkomputerów firmy Copernicus Computing. Podjęto również działania dotyczące współpracy z Lubelskim Parkiem Naukowo-
Technologicznym. 

Dodatkowo na bieżąco publikowane są nowe osiągnięcia naukowców Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, jak również informacje o 
przyznanych patentach i możliwościach współpracy z podmiotami gospodarczymi.  

Ofertę badawczą uczelni a także upowszechniano podczas następujących  konferencji i sympozjów seminariów dotyczących działalności 
B+R, targów z udziałem pracowników UM  

1. EU-MED SUMMIT2019, Łódź 24-25 wrzesień 2019 

2. 7 Kongres EUROBIOTECH w Krakowie , w terminie 23-25 września 2019 roku  

3. Konferencja MedmeetsTech, 7 listopad 2019, Warszawa 

4. VII Międzynarodowy Kongres Biogospodarki - 7.10.2019 r. Łódź 

5. Prezentacja Elise Project Bridge Event Lublin, 19 .11.2019r. 

6. Od start'up do globalnego sukcesu - 17.10.2019 r. Lublin 

7. Konferencja PACTT i PSC w Warszawie  

8. 21. 02.2019 Konferencja „Marka Polskiej Gospodarki” Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe Lublin  

9. 12.03.2019 Meetbiotech – spotkanie młodych biotechnologów  

10. IMPACT Kraków 20-21.05.2019 

11.  4-5.04.2019 Konferencja „Innowacje w praktyce” Lublin,  

12. 24-25.10.2019, Olsztyn, Polski Kongres Przedsiębiorczości 

 

- Opracowano formy komunikacji i przekazywania informacji o kompetencjach zespołów badawczych i o zapotrzebowaniu innowacyjnym 

otoczenia społeczno-gospodarczego na unikalną wiedzę, rozwiązania praktyczne i badania naukowe 

Wykorzystano do  tego celu  następujące formy przekazu: 

Internet: 

strona internetowa Centrum Transferu Wiedzy - http://www.portalwiedzybr.umlub.pl/ 

Facebook Centrum Transferu Wiedzy - https://www.facebook.com/portalwiedzybrumlub 

LinkedIn 

Radio – Radio Lublin 

Spotkania brokerskie 

Spotkania promocyjne na konferencjach branżowych  

Mailing 

Marketing wewnętrzny obejmował wywiady i spotkania z przedstawicielami jednostek UM oraz  Twórcami, a także przygotowywanie i 
konsultacje  w sprawie wydania ocen potencjału komercyjnego związanego z przedłużeniem bądź przyznaniem ochrony patentowej.  

Marketing zewnętrzny obejmował umieszczanie postów na Facebooku o tematce: przygotowywanie/ metodologia zgłoszenia wniosku, 
Inkubator, dotacje/granty/programy dla przedsiębiorców, relacje z wydarzeń, promocja oferty CTW, promocja Patentów powstałych na 
UM, linkowanie projektów i programów ogłaszanych przez NCBiR, NCN, a także portali branżowych takich jak min. Biotechnnologia.pl, czy 
Klaster Lubelska Medycyna, umieszczanie informacji na stronie internetowej CTW i LinkedIn.  

W roku 2019 przeprowadzone zostały 4 wywiady radiowe.  

W roku 2020- zarejestrowano 3 wywiady w Radio Lublin.  

Przygotowano i opracowano 113 ofert technologicznych tj ofert wynalazków Uniwersytetu Medycznego do komercjalizacji, dostępnych 
zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej.   

W latach 2016-2020 przeprowadzono wywiady pogłębione dotyczące możliwości współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym z 
pracownikami następujących jednostek naukowych UM: 

- Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej:  

Katedra i Zakład Biologii z Genetyką 

Katedra Chemii Leków 

Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej 

https://www.facebook.com/portalwiedzybrumlub
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Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych 

Zakład Chemii Nieorganicznej 

Katedra i Zakład Chemii Organicznej 

Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej 

Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką 

Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych 

Katedra Medycyny Estetycznej 

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej 

Katedra i Zakład Toksykologii 

Pracownia Kosmetologii i Medycyny Estetycznej 

Zakład Biofarmacji 

Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych 

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej  

Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych 

Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej 

Katedra i Zakład Żywności i Żywienia 

Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej 

Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 

- II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym 

Katedra i Zakład Patofizjologii 

Pracownia Immunologii i Genetyki 

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej 

Katedra i Klinika Kardiologii 

Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej 

Katedra i Zakład Medycyny Nuklearnej 

Zakład Psychologii Klinicznej 

Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej 

Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej 

Katedra i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych 

- I Wydział Lekarski: 

II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego 

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych 

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej 

Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka 

- WNOZ: 

Katedra Pielęgniarstwa Neurologicznego 

Samodzielna Pracownia Epidemiologii 

Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny 

- Ośrodek Medycyny Doświadczalnej 

 

W celu opracowania ofert badawczo-wdrożeniowych w roku 2018 przeprowadzono wywiady z  pracownikami następujących jednostek 
naukowych UM: 

Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej 

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej  

Katedra i Zakład Chemii Leków 

Katedra i Zakład Chemii Organicznej 

Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej 

Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych 

Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej 

Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką 

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej 

Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych 

Katedra i Zakład Toksykologii 

Katedra i Zakład Żywności i Żywienia 
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Pracownia Kosmetologii i Medycyny Estetycznej 

Zakład Chemii Nieorganicznej 

W związku z prowadzeniem na początku 2020 r prac przedwdrożeniowych z zakresie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Uczelni, 
Centrum Transferu Wiedzy opracowało  procedury elektronicznego zgłaszania oferty jednostek badawczych w zakresie e-usług – 
platformy e-BiK Biznes i Kariera, włączoną do wdrożenia. W założeniu platforma będzie miejscem upublicznienia oferty jednostek 
Uniwersytetu Medycznego w zakresie: udostępnienia aparatury, badań laboratoryjnych, badań naukowych, doradztwa i ekspertyz, 
wyszukiwarki patentów oraz usług. Przedsiębiorcy zainteresowani ofertą UM będą mogli kontaktować się z CTW przy pomocy 
elektronicznego formularza. 

 

Omawiając realizację ostatniego z wyznaczonych celów operacyjnych  

stwierdzić należy, iż  w latach 2016-2019 zmiany przepisów prawa miały istotny wpływ na funkcjonowanie jednostek klinicznych prowadzący 
do ograniczenia rozwoju działalności medycznej oraz znaczącego wzrostu wydatków na wynagrodzenia.  
Wynika to z następujących przepisów: 
1. Zmiany w dacie 23 marca 2017 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz. 

844). Przepis wprowadza ryczałtową formę finansowania świadczeń przez publicznego płatnika. Oznacza to, iż świadczenia wykonane 
poza ryczałt nie są finansowane przez NFZ. Skutkiem tej zmiany jest zmniejszenie przychodów Szpitala ze świadczeń zdrowotnych, 
wydłużenie kolejek oczekujących i ograniczenie dostępu do świadczeń. Na Dyrektorów Szpitali przełożono odpowiedzialność za politykę 
medyczną tj. kreowanie określonego zakresu świadczeń. W omawianym okresie NFZ nie sfinansował jednostkom klinicznym świadczeń 
o wartości 29 mln zł. 
 

2. Pogorszenie dostępu do świadczeń wymusiło wprowadzenie następujących regulacji: 
 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 19.06.2017r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających 

ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz.U. 2017 poz. 1225); 
 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22.09.2017r w sprawie określenia sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego 

szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2017 poz. 1783); 
 Rozporządzenia Ministra Zdrowia 13.06.2017r. z w sprawie określenia szczegółowych z kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców 

do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2017 poz. 
1163). 

 
 Oznacza to, iż do odrębnego finansowania poza ryczałtem lub uznania jako nielimitowane ujęto: świadczenia 
wysokospecjalistyczne, świadczenie nielimitowane między innymi z zakresu porodu i opieki nad noworodkiem, leczenia ostrych 
zawałów serca, usuwanie zaćmy, badania TK i RM, kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego oraz leczenie onkologiczne. Do  
odrębnego finansowania przyjęto między innymi endoprotezoplastykę, programy lekowe oraz chemioterapię. 
 

3. Zmiany w dacie 8 czerwca 2017r. dotyczące podwyższenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących 
zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. 2017 poz. 1473 z późn. zm.). 
Skutkiem tych podwyżek był wzrost kosztów jednostek wynoszący ogółem w 2018-2019 roku 31,4 mln zł. 

  
4. Zmiany w dacie 5 lipca 2018r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2018 

poz. 1532). 
 Przepis ten wprowadza regulacje dotyczące podwyższenia najniższego wynagrodzenia lekarzy tzw. „lojalek” oraz rezydentów. 
Skutkiem tego przepisu jest poniesienie przez jednostki kliniczne kosztów wynagrodzeń w latach 2018-2019 w kwocie 7,9 mln zł.  

 
5. Zmiany w dacie 14.10.2015r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotne rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków wprowadzające dodatkowe wynagrodzenie dla 
pielęgniarek i położnych tzw. „zembalowe”.  
Skutkiem zwiększenia kosztów pracodawcy jest wydatek ponad 6,5 mln zł w latach 2018-2019. 

 
Powyższe regulacje skutkujące wzrostem kosztów wynagrodzeń jednostek klinicznych wpłynęło na pogorszenie wyniku ich działalności 
oraz wzrost zobowiązań wymagalnych. W latach 2018-2019 jednostki kliniczne z własnych środków wydatkowały kwotę pond 62 mln zł, 
które nie zostały sfinansowane przez publicznego płatnika. 

 
6. Ponadto wprowadzona w dacie 10.06.2016r. zmiana ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 

960) nałożyła na jednostki kliniczne obowiązek sporządzania programu naprawczego w sytuacji wystąpienia straty  
z działalności.  
 Uniwersytet jako organ nadzorujący zobowiązany jest do zatwierdzenia powyższych programów. Podnieść należy, iż w sytuacji 
pozbawienia podmiotów leczniczych możliwości wyższej realizacji świadczeń i pełniejszego wykorzystania potencjału – co wynika z 
wprowadzenia ryczałtu – oczekiwanie na efektywne gospodarowanie zasobami nie jest obiektywnym wymogiem ustawodawcy. 
Niemniej organ nadzorujący uzyskał narzędzie do monitorowania efektów działalności jednostki. 

 
7. Podnieść należy, iż wystąpienie epidemii związanej z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 w marcu 2020 roku znacząco zaburza 

funkcjonowanie jednostek klinicznych. W okresie od 12 marca do 25 maja 2020 roku decyzją Wojewody jednostki podległe UM 
zobowiązane zostały do zawieszenie planowej działalności medycznej. Nastąpiło wyraźne zmniejszenie poziomu udzielonych świadczeń 
wynoszących 48 mln zł za okres 5 m-cy 2020.  
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 Obowiązek wdrożenia procedur postepowania związanego z pracą podczas epidemii nie tylko zwiększa wydatki jednostki, ale 
powoduje zmniejszenie rozmiaru prowadzonej działalności. W okresie 5 m-cy 2020 roku jednostki kliniczne poniosły dodatkowe koszty 
w kwocie ponad 12,5 mln zł na niezbędne wyposażenie oraz sprzęt ochrony osobistej. 
 Nieprzewidywalność rozwoju sytuacji epidemicznej do końca 2020 roku stwarza zagrożenie dla wypłacalności jednostek klinicznych. 

 

- Podjęto działania na ukierunkowanie działalności jednostek klinicznych na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie zgodnym z 

potrzebami Uniwersytetu, jako jednostki dydaktycznej i uwzględnieniem epidemiologii i tendencji demograficznych regionu 

Kreując strukturę organizacją jednostek uwzględniono te założenia strategiczne. Podlegały one jednak modyfikacji z uwagi na 
wprowadzoną - ustawę z dnia 23.03.2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
wprowadzającej - „sieć szpitali”, która zaliczyła jednostki kliniczne do poziomu szpitali ogólnopolskich, wskazując na zakres profilowy ich 
działalności.  

Uniwersytet ukierunkowywał działalność Szpitali na zakresy świadczeń dedykowanych jednostkom o najwyższym poziomie 
referencyjności m.in. świadczenia neurologiczne i neurochirurgiczne, ortopedyczne, kardiologiczne i kardiochirurgiczne oraz programy 
terapeutyczne lekowe. 

 
W okresie od 2016 do 2019 roku poziom świadczeń realizowanych przez jednostki kliniczne wzrósł o 180,5 mln zł i na 31.12.2019r. 

wynosi 833,1 mln zł, co stanowi wzrost o 27,6%. 
Dynamika świadczeń występuje głównie w zakresie: 
 neurologii 15,8 mln zł; 
 hematoonkologii 11,0 mln zł; 
 chirurgii naczyniowej 7,3 mln zł; 
 neurochirurgii 6,7 mln zł; 
 ortopedii 3,1 mln zł; 
 kardiochirurgii 2,9 mln zł. 
 

Jednostki kliniczne są głównym beneficjentem środków NFZ przeznaczanych na programy lekowe, a ich udział w ogólnym planie LOW NFZ w 
2019 roku wynosił 36%. 
W roku 2019 wartość programów lekowych wyniosła 81,5 mln zł, co stanowi wzrost o 14,29% w stosunku do roku 2016. 
Oddziaływanie JM Rektora na podległe jednostki kliniczne wpłynęło na wzrost świadczeń onkologicznych rozliczonych w ramach pakietu 
onkologicznego. Poziom świadczeń rozliczonych w ramach pakietu wynosi 14 mln zł, stanowiąc wzrost o 10,7 mln zł tj. 332%.W wyniku 
działań ujętych w pkt. 2.4.1 osiągnięty został wzrost następujących wskaźników: 

1. Wartość umów na realizację świadczeń zdrowotnych w strategicznych zakresach usług medycznych. 
 W analizowanym okresie wystąpił wzrost świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktów z NFZ o 180,5 mln zł tj. o 27,6% do 
poziomu 833 mln zł. 
 Wzrost świadczeń w poszczególnych jednostkach klinicznych obrazuje poniższe zestawienie. 
 

 2016 rok 
tys. zł 

2017 rok 
tys. zł 

2018 rok 
tys. zł 

2019 rok 
tys. zł 

SPSK1 195 033  205 222  215 994  234 928  

SPSK4 347 288  369 379  395 394  437 197  

USzD 105 260  117 109  133 630  153 542  

UCS     4 977      6 326  6 879  7 446  

Razem 652 558  698 038  751 898  833 115  

 
2. Liczba umów kontraktowych zawartych z kadrą medyczną realizującą świadczenia zdrowotne. 

W latach 2016-2019 nastąpiło zwiększenie zatrudnienia kadry medycznej w ramach umów kontraktowych o 63 tj. 36%. W 
poszczególnych jednostkach klinicznych liczba umów kontraktowych wynosiła: 

 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 

SPSK1 29 41 49 46 

SPSK4 103 104 111 128 

USzD 44 55 63 59 

UCS 0 0 6 6 

Razem 176 200 229 239 

 
- Skupienie potencjału jednostek klinicznych w określonych obszarach ich działalności zgodnych ze strategicznym dążeniem do podniesienia 
efektywności. 
 

W latach 2016-2019 jednostki kliniczne rozwijały te obszary działalności medycznej, w których każda z nich posiada znaczący potencjał 
infrastrukturalny, kadrowy i organizacyjny. 

 
W poszczególnych jednostkach działania te obejmowały: 

I. SPSK-1 prowadziło działania związane z poprawą jakości leczenia chorób nowotworowych oraz chorób układu krążenia. 
W celu podniesienia efektywności i zwiększania zakresu wykonywanych świadczeń Szpital uczestniczył w następujących 

programach i projektach: 
1. Program Wieloletni na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”  
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2. „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na 
lata 2013-2016” 

3. „Poprawa świadczonych usług medycznych z zakresu chorób układu krążenia poprzez doposażenie Kliniki Chirurgii Naczyniowej i 
Angiologii oraz Zakładu Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej” 

4. „Poprawa jakości leczenia chorób nowotworowych w SPSK-1 Nr w Lublinie” 
5. „Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-

mięśniowego oraz w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii w SPSK Nr 1 w Lublinie”. 
6. „Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” na lata 2017-2021”. 
7. Program wieloletni na lata 2016-2022 „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”. 
W ramach tego programu w roku 2019: 
- uruchomiono Zakład Radioterapii wyposażony w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny tj. akceleratory liniowe, tomograf 
komputerowy, onkologiczny system dydaktyczno-szkoleniowy. Stworzono miejsca pobytu pacjentów leczonych chemio- i radio- 
terapią. 
- rozbudowano Klinikę Psychiatrii tworząc warunki do zwiększenia świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży. 
 

II. SPSK-4 prowadziło działania związane z rozwojem świadczeń z zakresu kariologii i kardiochirurgii oraz onkologii. 
 W celu podniesienia efektywności i zwiększania zakresu wykonywanych świadczeń Szpital uczestniczył w następujących programach 

i projektach: 
1.  „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” zadania: 
 Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca; 
 Zakup tomografów komputerowych; 
 Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów. 

2. Program Wieloletni na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”. 
3. „Program profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020” 
4. Projekt „Utworzenie Wschodniego Centrum Leczenia Chorób Układu Krążenia w SPSK Nr 4 w Lublinie” 
5. Projekt „Rozwój ośrodka koordynowanej opieki onkologicznej z zastosowaniem innowacyjnych technologii medycznych w SPSK 

Nr 4 w Lublinie” 
6. Projekt pilotażowy „Profilaktyka przede wszystkim – wczesne wykrywanie reumatologicznego zapalenia stawów u osób w 

wieku aktywności zawodowej w woj. Lubelskim….” 
W 2016 roku utworzono Salę Hybrydową sfinansowaną ze środków POIiŚ oraz Ministerstwa Zdrowia, co umożliwiło 

przeprowadzanie wspólnych operacji hybrydowych przez oddziały o różnej specjalizacji.  
Szpital, jako 1 z 18 ośrodków w kraju i jedyny w województwie w 2019 roku został wybrany do realizacji programu pilotażowego 

„TROMBEKTOMIA MECHANICZNA W OSTREJ FAZIE UDARU NIEDOKRWIENNEGO”. Pozwala to na leczenie ostrej fazy udarów 
niedokrwiennych za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych. 

W roku 2019 SPSK-4 tworząc warunki do rozwoju nowoczesnych terapii medycznych utworzyło Centrum Innowacyjnych Terapii.  
III. USZD prowadziło działania związane z rozwojem świadczeń uczestnicząc w następujących programach i projektach: 

1. Utworzone zostało Centrum Urazowe dla Dzieci. Jednostka ta zapewnia kompleksową diagnostykę i leczenie dzieci i młodzieży.  

2. „Program wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, głosu i mowy wśród uczniów klas I szkół podstawowych z terenu woj. 
lubelskiego na lata 2018-2021” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020. 

3. Doposażenie Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej w sprzęt  do diagnostyki i leczenia białaczek dzieci ze 
środków Ministerstwa Zdrowia. 

4. Projekt „Wsparcie infrastruktury Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie poprzez przebudowę oraz doposażenie Bloku 
Operacyjnego, Działu Sterylizacji, Dezynfekcji oraz Stacji Łóżek i Zakładu Diagnostyki Obrazowej”.  

5. Projekt „Poprawa stanu i jakości życia dzieci i młodzieży województwa lubelskiego poprzez oddziaływanie na czynniki 
kształtujące zdrowie, zmniejszenie różnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych w Uniwersyteckim Szpitalu 
Dziecięcym w Lublinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. 

Szpital uczestniczył również w następujących programach i projektach: 
1. Program Wieloletni na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”. 
2.  „Program profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020”. 

 
IV. UCS prowadziło działania związane z budową nowej siedziby zapewniającej zwiększenie zakresu udzielania świadczeń 

stomatologicznych. W omawianym okresie Centrum zwiększyło poziom świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w 
znieczuleniu ogólnym. Podjęło także współpracę w zakresie lokalizacji gabinetów szkolnych w 3 jednostkach. 
Centrum uczestniczy również w „Programie ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki”. 

 

- Dokonywano alokacjii zasobów kadrowych komórek działalności medycznej szpitali i ich dostosowanie do warunków konkurencji na 

rynku usług medycznych 

Jednostki kliniczne zatrudniały na koniec 2019 lekarzy na 1 216 etatach. W omawianym okresie nie nastąpił istotny wzrost zatrudnienia 
lekarzy ogółem we wszystkich jednostkach klinicznych. Zwiększenie zatrudnienia obejmowało świadczenia z zakresu radioterapii                                                
i psychiatrii wynikające z uruchomienia Zakładu Radioterapii oraz modernizacji Kliniki Psychiatrii i rozszerzenia świadczeń dla dzieci                               
i młodzieży. Relokacja zasobów jest procesem powolnym zaburzonym przez zmiany systemowe występujące na przestrzeni 2016-2019 
roku. Podnieść należy, iż w ramach zadań ujmowanych w programach naprawczych Szpitale zakładają uefektywnienie polityki kadrowej  

http://www.uszd.lublin.pl/przebudowa-i-doposazenie-bloku-operacyjnego.php
http://www.uszd.lublin.pl/przebudowa-i-doposazenie-bloku-operacyjnego.php
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i przemieszczanie zatrudnienia na te obszary, które dają możliwość zwiększenia poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych tj. Centrum 
Innowacyjnych Terapii, kardiologia, ortopedia, okulistyka oraz hematoonkologia. 
 

-Zespalano programy inwestowania jednostek klinicznych z rozwojem Uniwersytetu, jako jednostki dydaktycznej 

W latach 2016-2019 JM Rektor ukierunkowywał działalność inwestycyjną jednostek klinicznych na te obszary, w których rozwój 

infrastruktury oraz doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną wpłynie na podniesienie poziomu realizacji świadczeń medycznych oraz 

poprawę warunków ich udzielania, W okresie tym podjęta została realizacja programu wieloletniego przebudowy SPSK-1, budowa nowej 

siedziby Centrum Stomatologii, przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego. 

Jednostki kliniczne wykazywały aktywność w pozyskiwaniu funduszy europejskich na modernizację bazy i zakup aparatury. Działania 

te 

skutkowały 

wydatkowani

em w latach 

2016-2019 

kwoty 197,6 

mln zł na 

realizację 

zadań 

budowalnych 

i 

modernizacyj

nych oraz 

139,4 mln zł 

na sprzęt i 

aparaturę medyczną.  

Tabela prezentuje środki finansujące projekty inwestycyjne w infrastrukturę kliniczną na przestrzeni lat 2016-2019 

Pomiędzy rokiem 2016-2019 wartość nakładów wzrosła o  91,9 mln zł tj. 176%. 

Ponadto Szpitale Kliniczne prowadziły następujące inwestycje: 

I. SPSK-1 – realizował Program wieloletni na lata 2016-2022 „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” finansowany z dotacji Ministerstwa Zdrowia, środków 
własnych oraz Uniwersytetu Medycznego. W latach 2016-2019 na realizację tego procesu wydatkowana została kwota 
102,3 mln zł. W efekcie dotychczasowej realizacji tego programu utworzony został Zakład Radiologii przy ul. 
Radziwiłłowskiej oraz zmodernizowano i rozbudowano Klinikę Psychiatrii przy ul. Głuskiej.  
W okresie tym wydatkowano kwotę ponad 42 mln zł na zakup aparatury i sprzętu medycznego, z czego 21 mln zł, tj. 
50% uzyskano ze środków UE.   

II. SPSK-4 – prowadził proces modernizacji infrastruktury tj. budowa kotłowni parowej zasilanej gazem, przebudowa 
pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii, dobudowa łącznika Szpitala z budynkiem PET/CT, termomodernizacja 
budynków A, B i C, rozpoczęcie procesu termomodernizacji budynku głównego, dobudowa łącznika pomiędzy 
budynkiem A Szpitala z istniejącym budynkiem PET/CT oraz utworzenie Sali Hybrydowej.  
Szpital wydatkował na sprzęt i aparaturę medyczną kwotę 70,3 mln zł, z czego 20,6 mln zł, tj. 29,3% pochodziło ze 
środków własnych Szpitala oraz uzyskano kwotę 48,9 mln zł tj. 69,5% ze środków UE i Ministerstwa Zdrowia. 

III. USzD – podjęło przebudowę Szpitala finansowanego ze środków UE. Dwa programy o łącznej wartości ponad 100 mln zł 
obejmują przebudowę i doposażenie Bloku Operacyjnego i Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz modernizacje 
infrastruktury dla poprawy warunków udzielania świadczeń i podnoszenia jakości regionalnego systemu ochrony 
zdrowia. 
Szpital w latach 2016-2019 wydatkował na sprzęt i aparaturę medyczną kwotę 24,5 mln zł, z czego 9,3 mln zł, tj. 38% 
pochodziło z darowizn oraz uzyskano kwotę 11,4 mln zł tj. 46,3% ze środków UE i Ministerstwa Zdrowia. 

IV. UCS – prowadziło proces „Budowy Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” 
finansowany przez Ministerstwo Zdrowia i Uniwersytet Medyczny. Ponadto Centrum wspólnie z Uniwersytetem 

Źródło finansowania ZBiM SiAM ZBiM SiAM ZBiM SiAM ZBiM SiAM

Ministerstwo Zdrowia 9,4 12,2 15,0 27,3 35,6 1,0 53,0 2,6 156,088 46,32%

Środki UE 3,1 4,2 16,5 30,4 32,3 86,500 25,67%

Środki własne jednostek klinicznych 10,3 8,8 3,7 9,6 8,8 4,0 12,5 11,8 69,500 20,62%

Uniwersytet Medyczny 0,1 4,1 4,5 0,2 0,6 0,3 9,816 2,91%

Darowizny, Fundacje 7,9 0,4 0,4 8,733 2,59%

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska   

i Gospodarki Wodnej w Lublinie
3,3 2,1 5,400 1,60%

Inne 0,5 0,535 0,16%

PZU, NFZ 0,3 0,264 0,08%

Dotacja (umorzenie pożyczki) 0,2 0,166 0,05%

Razem 23,1 29,1 24,9 40,4 53,1 22,3 96,5 47,6 337,0

Razem w danym roku 91,9

Razem  - ZBiM - zadania budowlane i modernizacyjne

Razem - SiAM - sprzęt i aparatura medyczna

197,6

139,4

różnica 2016-2019

Udział %

52,2 65,3 75,4 144,1

2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok
Razem
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prowadziło prace remontowe pomieszczeń parteru w budynku przy ul. Lubartowskiej 58 w Poradni Stomatologii 
Zachowawczej z Endodoncją ZPS I. 
Centrum wydatkowało na sprzęt i aparaturę medyczną kwotę 2,2 mln zł, z czego 1,7 mln zł, tj. 75% pochodziło ze 
środków Ministerstwa Zdrowia. 
 

W odniesieniu do roku 2020 jednostki kliniczne podległe Uniwersytetowi planują  następujące inwestycje w infrastrukturę 
oraz aparaturę medyczną: 

 
SPSK-1 
Ogólna wartość planu inwestycyjnego wynosi ogółem 100.923 tys. zł, w tym w części dotyczącej: 
1. inwestycji budowlanych      71.452 tys. zł 
2. zakupów niezwiązane z budownictwem                    29.470 tys. zł 
Szpital planuje sfinansowanie powyższych zadań: 
ze środków własnych       17.003 tys. zł 
ze środków zewnętrznych       83.920 tys. zł 
 
SPSK-4 
Ogólna wartość Planu inwestycyjnego wynosi 101.808 tys. zł, w tym w części dotyczącej: 
1. modernizacji        32.716 tys. zł 
2. remontów       1.100 tys. zł 
3. zakupów sprzętu i aparatury medycznej                 67.992 tys. zł 
Szpital planuje sfinansowanie powyższych zadań: 
ze środków własnych     23.097 tys. zł 
ze środków zewnętrznych     78.711 tys. zł 
w tym środki Uniwersytetu do kwoty: 539 tys. zł: 
- współfinansowanie zakupu: Aparatu USG, Nawigacji do endoskopowych operacji zatok i podstawy czaszki oraz Lasera 
holmowego. 
 
USZD 
Wartość planu inwestycyjnego wynosi ogółem 63.113 tys. zł, w tym w części dotyczącej: 
1. budowy      47.291 tys. zł 
2. modernizacji       631 tys. zł 
3. remontów       882 tys. zł 
4. zakupów sprzętu i aparatury medycznej     14.308 tys. zł 
Szpital planuje sfinansowanie powyższych zadań: 
ze środków własnych       9.560 tys. zł 
ze środków zewnętrznych     53.552 tys. zł 
 
UCS 
Ogólna wartość planu wyniosła 31.849 tys. zł, w tym: 
inwestycje budowlane ustalono na poziomie    20.929 tys. zł, 
adaptacje na poziomie      3.340 tys. zł, 
zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem na poziomie  7.580 tys. zł.  
Centrum planuje sfinansowanie powyższych zadań: 
ze środków własnych     14.979 tys. zł 
ze środków zewnętrznych     16.869 tys. zł 
w tym środki Uniwersytetu w kwocie 10.073 tys. zł.  
 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Cel Strategiczny: 

Opracowanie programu rozwoju działalności badawczej Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie 

Potrzeby aktywności w tej dziedzinie sformułowane zostały jako propozycje działań  

w materiale diagnostycznym do Strategii, podkreślając konieczność budowania relacji partnerskiej współpracy, 

w szczególności w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego. Stwierdzono również potrzebę większej 

aktywności Uczelni w kreowaniu polityki edukacyjnej i zdrowotnej oraz programowych działań w zakresie 

budowania wizerunku w warunkach konkurencyjności usług edukacyjnych. Znalazło to odzwierciedlenie w 

układzie celów operacyjnych: 

1. Budowanie sieci współpracy międzynarodowej 

2. Wzmocnienie pozycji Uniwersytetu Medycznego w relacjach z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

jako kluczowego partnera w tworzeniu polityki zdrowotnej i edukacji w zakresie nauk medycznych 

3. Zwiększenie przejrzystości działalności naukowo – dydaktycznej w procesie budowania wizerunku 

uczelni. 

 

Przy omówieniu realizacji pierwszego celu operacyjnego  

należy zaznaczyć, że na przestrzeni ostatnich 5 lat UML wykazywał ogromną aktywność na arenie międzynarodowej. Śledząc 
światowe trendy staramy się tworzyć nowe sieci współpracy nie tylko na rynku lokalnym, ale również globalnym. Dzięki 
staraniom promocyjnym i popularyzującym program Erasmus+ zanotowaliśmy znaczny wzrost liczby studentów 
wyjeżdzających i przyjeżdżających na zagraniczne studia i praktyki. Każdego roku dajemy szasnę naszym studentom 
skorzystać z doświadczeń starannie dobranych wiodących ośrodków akademickich. Dzięki tym doświadczeniom młodzież 
studiująca                                    w UML zdobywa nie tylko wiedzę w zakresie studiów, ale również kompetencje takie jak: 
otwartość, odwaga w podejmowaniu nowych wyzwań i decyzji, praca w międzynarodowym środowisku i samodzielność w 
codziennym życiu. Każdy student, który raz skorzystał z wyjazdów zagranicznych deklaruje chęć kolejnego wyjazdu. To samo 
dotyczy studentów przyjeżdzających do UML, którzy cenią sobie profesjonalne kształcenie w naszym ośrodku akademickim i 
z chęcią wracają na kolejne lata nauki. W ostatnich latach widać również znacznie większe zaangażowanie kadry 
akademickiej w rozwój programu Erasmus+. Dzięki tym mobilnościom członkowie naszej społeczności akademickiej to nie 
tylko obywatele polski, ale również świata. Za zagranicznym wyjazdami stoi również zdobywanie doświadczeń w zakresie 
nauki i dydaktyki. Wymian dobrych praktyk daje możliwość transferu najlepszych doświadczeń na grunt lokalny, co 
bezpośrednio przekłada się na wzrost jakości dydaktyki i nauki na UML. Wszyscy uczestnicy zagranicznych mobilności 
kształcą również kompetencje językowe. Zagraniczna współpraca zachęca do uczenia się, modelowania i dostosowywania 
programów studiów tak by odpowiadały one nie tylko narzuconym standardom, ale również pracodawcom i samym 
studentom. Aktywne zaangażowanie w wymianę pracowników sprzyja również osiąganiu wysokich standardów 
akademickich i zwiększaniu popularności uczelni. Współpraca zagraniczna to: wyspecjalizowane ośrodki akademickie 
dysponujące najnowszym sprzętem, innowacyjne podejście do badań naukowych wnoszące nowe spojrzenie na badany 
obiekt czy zjawisko, dysponowanie materiałem np. roślinnym który nie jest dostępny na terenie Europy, lub czerpanie 
dobrych praktyk w zakresie nowoczesnych metod dydaktycznych. Dla każdego uczestnika jest to również szansa na 
rozszerzenie kontaktów zagranicznych i stworzenie sieci współpracy w danej dziedzinie. Jedną z najważniejszych zalet 
takiego programu jest również rozwój własnej osobowości. Dla Uczelni jest to niewątpliwy aspekt promocyjny i zwiększenie 
rozpoznawalności na arenie międzynarodowej. Dzięki angażowaniu się w programy wspierające zagraniczne mobilności                           
i inicjatywy Uniwersytet ma szanse na uzyskanie dofinansowania do zagranicznych mobilności kadry i studentów oraz 
wyrównanie szans społecznych i ekonomicznych w środowisku akademickim dając szanse na wyjazd również osobom                               
o niższym dochodzie lub niepełnosprawnym.  
Łącznie dofinansowanie w ramach programu Erasmus KA 103 (w Unii Europejskiej) od roku 20216 do 2020 to ponad 370 tys. 
Euro/ ponad 1,6 mln pln. 
Łączne dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ KA 107 (mobilności poza Unią Europejska) od roku 2016 do roku 2019 
to 248 tys. Euro/ ponad 1,1 mln pln. 
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Łączne dofinansowanie w ramach programu POWER dedykowanego dla osób chcących skorzystać z zagranicznej mobilności 
mających orzeczoną niepełnosprawność lub o niższym statusie materialnym (jako dodatkowe wsparcie finansowe oprócz 
stypendium Erasmus+) ponad 200 tys. pln.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dofinansowanie w ramach programu Go GLOBAL OVECOME BARRIERS finansowanych z NAWA to 240 tys. pln (program 
dedykowany umiędzynarodowieniu uczelni). 
Współpraca z Komisją Fulbright i pozyskiwanie amerykańskich specjalistów do współpracy, których pobyt jest w pełni 
finansowany przez Komisje Fulbright.  
Zagraniczne mobilności bezpośrednio wpływają na wzrost wskaźnika umiędzynarodowienia co przekłada się na zwiększoną 
dotację budżetową dla UML. 
Współpraca zagraniczna inicjowana przez pracowników na poszczególnych Wydziałach wpływa na pozytywna ocenę PKA. 
Budowanie sieci współpracy międzynarodowej: 75 aktualnie obowiązujących umów bilateralnych z partnerami 
zagranicznymi; 104 umowy o współpracy w ramach programu Erasmus KA 103, 20 umów o współpracy w ramach programu 
Erasmus+ KA107. 
 

- Organizacja wyjazdów kadry naukowej na staże naukowe oraz wizyty studyjne do innych ośrodków naukowych 

Większość zagranicznych wyjazdów kadry UML w celach dydaktycznych i szkoleniowych odbywa się w ramach programu 
Erasmus+ KA 103 (Unia Europejska) i Erasmus+ KA107 (poza Unią Europejską). Na wyjazdy rekrutowani są pracownicy którzy 
w szczególny sposób zaangażowani są realizację założeń programu na UML, w tym sprawują bezpośrednią opiekę 
dydaktyczną nad zagranicznymi studentami przyjeżdzającymi na Erasmus+ do UML. Organizacja administracyjna procesu 
rekrutacji oraz samych wyjazdów odbywa się w Zespole ds. Współpracy z Zagranicą. W celu promocji Programu i zachęcenia 
pracowników akademickich do udziału w zagranicznych mobilnościach pracownicy Zespołu przeprowadzili 11 szkoleń 
wyjaśniających zasady aplikowania do programu Erasmus+ KA 103 i KA107. Łącznie w ramach programu Erasmus+ KA103 i 
KA107 z wyjazdów skorzystało 147  Pracowników UML (68 program Erasmus Ka103- Unia Europejska i 79 osób w programie 
KA 107 poza Unią Europejska). Wszystkie dotychczas zrealizowane mobilności pracowników zostały uznane za 
kwalifikowalne zaś złożone raporty przejściowe i końcowe z wykonanych umów zostały wysoko ocenione przez Narodową 
Agencję Programu Erasmus+. Na nadchodzący rok akademicki złożono wniosek konkursowy na kolejna edycję współpracy z 
krajami spoza Unii Europejskiej na łączną kwotę ponad 719 tys. Euro. Wyniki konkursu dostępne będą latem 2020 (przełom 
lipca/ sierpnia).   
 

- Staże i wizyty pracowników w wiodących ośrodkach naukowych w kraju i na świecie w ramach podpisanych umów o 

współpracy 

W ramach podpisanych umów o współpracy UML zorganizował szereg wizyt mających na celu podniesienie kompetencji 

naukowych i dydaktycznych oraz wymianę dobrych praktyk i nawiązanie zagranicznej współpracy. 

Do głównych partnerów zagranicznych należą takie ośrodki akademickie jak: KU Leuven (Belgia), Tbilisi State Medical 

University (Gruzja), National Institute of Technology- Okinawa College (Japonia), Saitama University (Japonia), Tokushima 

Bunri (Japonia), Health Sciences University of Hokkaido (Japonia), Toho University (Japonia), Jordan University of Science 

and Technology (Jordania), Asfendiyarov Kazakh National Medical University (Kazachstan), Mongolian National University 

of Medical Sciecnces (Mongolia), Visoka skola u Beogradu (Serbia), St John Fisher College (USA), Wenzhou University 

(Chiny), Cairo University (Egipt), oraz uniwersytety medyczne w: Barcelonie, Sevilli, Murcji, Jaen, Granadzie, Santiago di 

Compostella, Madrycie, Salamnce (Hiszpania), Setubalu i Lizbonie (Portugalia), na Litwie, Celje (Słowenia), Paryżu (Francja), 

Torino, Bari, Pizie, Cagliari (Włochy), Konstancy, Iasi, Brasov (Rumunia), Ateny (Grecja), Duseldorf (Niemcy), Belgradzie 

(Serbia), Paraga (Czechy), Mastricht (Holandia).  

2016/2017  63 tys. pln 

2017/2018  46 tys. pln 

2018/2019  46 tys. pln 

2019/2020  45 tys. pln 

łącznie  ponad 200 tys. zł  



30 
 

W nadchodzącym roku akademickim 2020/2021 zaplanowano w ramach współpracy Erasmus KA 107 kontynuację 

współpracy z dotychczasowymi partnerami oraz podjęcie współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi z dziedziny 

medycyny, farmacji, pielęgniarstwa i farmacji w takich krajach jak: Armenia, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Kosowo, 

Kostaryka, Peru, Tajwan oraz Tunezja. 

 

- Organizacja konferencji międzynarodowych w zgodzie z określonymi w skali uczelni wiodącymi kierunkami badań 

Uniwersytet był organizatorem konferencji zarówno krajowych jak i o zasięgu międzynarodowym w wiodących obszarach 

prowadzonych badań. W latach 2016-2019 na podstawie danych z Polonu liczba zorganizowanych konferencji przez 

jednostki wynosi 162. 

Przykładem konferencji o charakterze międzynarodowych są :  

11th International Symposium on Chromatography of Natural Products w 2018 organizowane przez Katedrę i Zakład 

Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych" 

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Między funkcją a estetyką” w 2018 organizowane przez Zakład 

Protetyki Stomatologicznej" 

8th Meeting of ENITEC w 2017 organizowany przez I Katedrę i Klinikę Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii" 

 

- Wprowadzenie doktoratów międzynarodowych z obroną w j. angielskim i zagranicznymi recenzentami znajduje się 

planach Szkoły Doktorskiej 

 

- Zwiększenie udziału obcokrajowców w procesie naukowo-dydaktycznym - „Visiting Professor” w programach współpracy 

międzynarodowej szkół wyższych (ERASMUS) 

Na przestrzeni ostatnich lat na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie zaobserwowano znaczne zwiększenie udziału       

w przedsięwzięciach o charakterze międzynarodowym mających na celu umiędzynarodowienie uczelni. 

Od 2016 roku liczba studentów wyjeżdżających na program Erasmus+ kształtuje się na podobnym poziomie ponad 

tj. ponad 35 osób rocznie. W roku 2017 zaobserwowaliśmy tendencję wzrostową bo wyjechało aż 45 studentów na 

zagraniczne studia lub praktyki. Niestety rok 2020 i pandemia COVID-19 uniemożliwiła wyjazd wielu studentom. 

Wyjazdy te nie zostały jednak odwołane, a przełożone na kolejny rok akademicki 2020/2021. Od 2016 roku 

obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania Uniwersytetem Medycznym w Lublinie wśród studentów 

zagranicznych. Od 2016 roku liczba studentów przyjeżdzających na program Erasmus+ wzrosła o 60%. Niemal 

dwukrotnie wzrosła również liczba pracowników wyjeżdzających w celach szkoleniowych i dydaktycznych. Na 

wzrost tych wskaźników wpływ ma prawidłowe prowadzenie i administrowanie programem Erasmus+. Na 

podstawie raportów przejściowych i raportów końcowych rozliczających otrzymane w projektach dofinansowanie, 

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ pozytywnie przychyla się do wniosków UML o systematyczne zwiększanie 

dofinansowania na zagraniczne mobilności w kolejnych latach. Na wzrost wymienianych wskaźników ma również 

wpływ zadowolenie studentów z odbytych w UML praktyk i studiów. W ankietach końcowych studenci chwalą 

Uniwersytet za profesjonalną kadrę dydaktyczną i naukową, która swoim długoletnim doświadczeniem w 

kształceniu obcokrajowców wspiera studentów w realizacji programu dydaktycznego. Do wzrostu wskaźników 

przyczyniła się również większa liczba umów z ośrodkami zagranicznymi w ramach programu Erasmus+. W 2016 

roku UML miał 47 podpisanych umów w ramach programu Erasmus+, zaś w 2020 roku liczba ta wzrosła do 104 co 

daje ponad dwukrotne zwiększenie możliwości wyboru zagranicznych ośrodków akademickich i rozszerzenie sieci 

współpracy na niemal całą Europę. Wraz ze wzrostem liczby mobilności obserwujemy również systematyczny 

wzrost dofinansowania dedykowanego zagranicznym mobilnościom. Od 2016 roku UML łącznie z programu 

Erasmus+ KA 103 otrzymał ponad 370 tys. Euro tj. ponad 1,6 mln złotych. 
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ERASMUS + 

STA STT 

2016/2017  34  48  6  8  10  68,791 e 

2017/2018  45  73  3  10  7  93,033 e 

2018/2019  35  78  15  12  6  88,600 e 

2    

2019/2020 

 23*   64*  9*  5*  4*   126,960 e 

ŁĄCZNIE: 

ponad 370 

tys. Euro/ 

ponad 1,6 

mln pln 

 

 

*Ze względu na pandemię wirusa COVID-19 w roku akademickim 2019/2020 znaczna cześć mobilności została 

przełożona 

Łącznie od 2016 roku na UML w ramach programu Erasmus+ przyjechało ponad 170 studentów zaś wyjechało 

ponad 100 studentów.  

3.1.7 Zwiększenie udziału obcokrajowców w procesie naukowo-dydaktycznym - „Visiting Professor” 

Ważnym elementem w procesie umiędzynarodowienia Uczelni oraz wypełnienia założeń strategii jest również 

aktywizacja kadry akademickiej w zakresie wyjazdów zagranicznych oraz przyjazdów zagranicznych naukowców i 

dydaktyków w celach szkoleniowych i dydaktycznych.  

 W ramach programu Visiting Professor obserwujemy systematyczny wzrost liczby nauczycieli akademickich 

przyjeżdzających w celach naukowych i dydaktycznych do UML. Program przewiduje wykonanie minimum 60 godzin 

dydaktycznych ze studentami UML lub współpracę przy projektach naukowych. Wizyty gości zagranicznych, w 

odróżnieniu od profesorów wizytujących mają krótkotrwały charakter (do ok. 1 tygodnia), a ich celem jest 

nawiązanie współpracy oraz wymiana doświadczeń.  

 
 PROFESOROWIE WIZYTUJĄCY GOŚCIE ZAGRANICZNI 

2016/2017  9 11 

2017/2018  13 18 

2018/2019  13 7 

2019/2020 4* 3* 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      *z powodu pandemii COVI- 19 zaplanowane wizyty przełożono na kolejny rok akademicki. 

 

Oprócz wymienionych form współpracy z zagranicznymi przedstawicielami kadry dydaktycznej w ostatnim roku 

akademickim (2019/2020) UML może się pochwalić współpracą z amerykańskimi profesorami w ramach programu 

Fulbright Specialist Program oraz Core Fulbright U.S. Scholar. W roku akademickim 2019/2020 Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie gościł 2 amerykańskich wykładowców w ramach programu Fulbright. Amerykańscy goście na 

co dzień kształcą w  Department of Psychology at Costal Carolina University oraz w Rutgers New Jersey Medical 

School, Newark. W UML dzielili się swoją wiedzą zarówno z pracownikami jak i studentami w dziedzinie gerontologii 

i psychobiologii oraz okulistyki.  

Warto zaznaczyć iż od 2016 roku na UML rozwiną się również program Erasmus+ KA 107 tj. współpraca z krajami 

spoza Unii Europejskiej. W odróżnieniu od Erasmus+ KA103, który obejmuje teren Unii Europejskiej, składanie 

wniosków o współpracę poza Unią Europejską wymaga złożenia aplikacji w trybie konkursu wniosków. Oceniane 

aplikacje są punktowane i w zależności od jakości samej aplikacji przyznawane są środki finansowe na realizację 

tych mobilności. Program Erasmus+ KA 107 prowadzony jest na UML z sukcesami od 2016 r. W roku 2019 wniosek 
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uczelniami zagranicznymi w zakresie odbywania praktyk studenckich 

Organizacja studenckich wymian akademickich w ramach praktyk z uniwersytetami partnerskimi: Tbilisi State Medical 

Unievristy (Gruzja), Health Sciences University of Hokkaido (Japonia), Hamamatsu University School of Medicine (Japonia), 

Ternopil State Mediacl University (Ukraina), Lwowski Uniwersytet Medyczny (Ukraina), Asatana Medical University 

(Kazachstan),  Karaganda Medical University (Kazachstan), Ku Leuven University (Belgia). Łącznie, od 2015 r. w ramach 

programu wyjechało na zagraniczne praktyki ponad 80 studentów UML (kierunek lekarski i lekarsko- dentystyczny), zaś 

przyjechało ponad 100 studentów. Warte podkreślenia jest to, iż program wymiany krótkoterminowej w pełni uznaje 

osiągnięcia zdobyte w kraju Partnera na zagranicznych praktykach. Studenci realizują praktyki wg. programu studiów 

macierzystej uczelni jednak w obiektach i pod patronatem specjalistów z zagranicznych uczelni partnerskich. 

Krótkoterminowe wyjazdy na praktyki (od 2 do 4 tygodni) pozwalają przełamać bariery związane z kształceniem za granicą 

oraz inne o charakterze społeczno- kulturowym. Dzięki temu studenci częściej korzystają z dłuższych programów 

mobilnościowych jak np. Erasmus+.  Program finansowany jest ze środków własnych Uczelni i przewiduje dofinansowanie 

do kosztów przelotu i/ lub zakwaterowania tak by umożliwić uczestnictwo w wyjazdach studentom o niższym statusie 

materialnym.  

Aktywność studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających na zagraniczne praktyki w ramach umów bilateralnych, innych niż 

Erasmus+. 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
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GRUZJA 10 10 12 12 10 10 10 10 8 7 

JAPONIA - - 3 3 3 4 5 3 6 3 

KAZACHSTAN - - -  8 3 11 3 10 - 

UKRAINA - - - 3 3 3 3 3 3 - 

BELGIA - - - - - - 3 - 2 - 

aplikacyjny został oceniony przez ekspertów Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na najwyższą liczbę punktów 

tj. 600/600 uzyskując tym samy status wniosku o charakterze referencyjnym. Co więcej, aplikacja złożona w 2019 

roku uzyskała najwyższe dofinansowanie spośród wszystkich uniwersytetów medycznych w Polsce. Łącznie w 

ramach programu KA 107 na UML realizowanych jest 107 mobilności z czego ponad 90 miejsc przeznaczonych jest 

dla pracowników uczelni współpracujących w ramach projektu. Całkowite dofinansowanie przekroczyło kwotę 248 

tys. Euro. Dzięki tym działaniom UML powiększył swoją ofertę zagranicznych instytucji partnerskich o 12 

uniwersytetów z 10 krajów ( Bośnia i Hercegowina, USA, Serbia, Jordania, Kazachstan, Mongolia, Chiny, Japonia, 

Egipt, Gruzja) w różnych obszarach naukowych i dydaktycznych na kierunkach: lekarskim, lekarsko- dentystycznym, 

farmacja, kosmetologia i pielęgniarstwo. 

W ramach programu Erasmus+ KA103 (na terenie Unii Europejskiej) w gronie pracowników akademickich, łącznie 

od 2016 roku do 2020 r. wyjechało 68 osób zaś przyjechało 27 osób. 
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• ŁĄCZNIE PONAD 100 STUDENTÓW PRZYJEŻDŻAJĄCYCH DO UML 
• ŁĄCZNIE PONAD 80 STUDENTÓW WYJEŻDZAJĄCYCH NA PRAKTYKI Z UML 

ŁĄCZNY BUDŻET PROREKTOR DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I SZKOLENIA PODYPLOMOWEGO- PONAD 80 TYS ZŁ 

- Organizacja międzynarodowych szkół letnich 

W ramach projektu finansowanego przez NAWA pt. „Go Global Overcome Barriers” UML zaplanował organizację 2 

międzynarodowych cyklicznych spotkań (po 5 dni roboczych każda edycja, każda edycja po 30 uczestników) w języku 

angielskim, celem wspierania działań na rzecz umiędzynarodowienia „w domu”. Spotkania będą ukierunkowane na odbycie 

specjalistycznego treningu w zakresie okulistyki i innowacyjnych technik operacyjnych z użyciem symulatorów- 

nowoczesnych technologii i technik obrazowania 3D pod nadzorem światowych specjalistów w danej dziedzinie. Dzięki 

temu uczestnicy będą mogli zapoznać się z najnowocześniejszymi metodami pracy i technikami operacyjnymi z 

zastosowaniem telemedycyny co znacznie zwiększy zainteresowanie naukowców przyjazdem na UML. Uczelnia ma szansę 

wyróżnić się jako uczelnia innowacyjna, otwarta na wdrażanie działań niwelujących bariery uczestnictwa w 

przedsięwzięciach transgranicznych, będąca liderem wśród innych uczelni medycznych. UML zwiększy potencjał 

instytucjonalny dotyczący obsługi-oferty naukowej dla przyjeżdżającego środowiska akademickiego. W spotkaniach 

uczestniczyć będą wykładowcy z UML oraz wykładowcy z zagranicznych uniwersytetów (łącznie 5 osób prowadzących 

spotkanie). Spotkania kierowane będą do zagranicznych studentów i studentów UML ostatniego roku studiów na kierunku 

lekarskim oraz studentów studiów doktoranckich (zagranicznych i UML). Oprócz waloru naukowego spotkania uczestnicy 

będą brać udział w spotkaniu na temat zwiększania kompetencji kulturowych oraz w zakresie sztuki tolerancji. Spotkania 

kulturowe dla uczestników będą przeprowadzone przez pracownika Zespołu ds. Współpracy z Zagranica, po jednym 

spotkaniu (4 godziny robocze każde) dla każdej edycji. Przewidziane są dwie edycje międzynarodowych spotkań 

okulistycznych tj. w roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021. Pierwsze ze spotkań zaplanowane na lato 2020 z powodu 

sytuacji epidemicznej Covid-19 zostało przesunięte na wrzesień 2020.Dzięki spotkaniom uczestnicy zdobędą wiedzę 

teoretyczną oraz poznają rzeczywiste przypadki najtrudniejszych operacji narządu wzroku. Dzięki zastosowaniu technik 

symulacyjnych z użyciem fantomów warsztaty będą miały wysoki walor edukacyjny. W trakcie spotkań słuchacze 

uczestniczyć będą zarówno w panelach teoretycznych jak i praktycznych. Prestiż spotkań podniesie uczestnictwo 

naukowców oświatowej sławie w dziedzinie okulistyki. Realizacja międzynarodowych spotkań z udziałem przedstawicieli 

międzynarodowej społeczności akademickiej rozwinie działania z zakresu internacjonalizacji jak również budowania 

otwartości I tolerancji w środowisku akademickim. Realizacja zadania będzie uwzględniała kwestie dotyczące równości 

szans kobiet i mężczyzn, tak aby przeciwdziałać ewentualnemu wystąpieniu barier równościowych oraz zasadę równości 

szans dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wykorzystanie materiałów dydaktycznych oraz prowadzenie 

działań w pomieszczeniach dostosowanych do ich potrzeb (o ile te osoby wystąpią w projekcie). 

 

Realizując kolejny cel operacyjny  

- Wzmocniono  współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi w regionie 

Współpraca ta realizowana jest od 2015 roku. Zasady współpracy wprowadzone zostały Zarządzeniem Rektora nr 139/2015 
z dnia 5 listopada 2015 roku. Obecnie współpraca realizowana jest w oparciu o Zarządzenie Rektora nr 83/2019 z dnia                           
4 września 2019 roku.  
Celem przedsięwzięcia jest promocja oferty edukacyjnej UM, wzmocnienie wizerunku uczelni w relacjach z potencjalnymi 
kandydatami na studia oraz popularyzacja wiedzy.  
Obecnie oficjalnymi umowami o współpracę oraz umowami partnerskimi uczelnia związana jest z 19 szkołami średnimi –                     
z Lublina, Świdnika, Chełma, Hrubieszowa, Białej Podlaskiej, Ożarowa, Biłgoraja, Kraśnika i Tarnobrzega. 
W przedsięwzięcie współpracy zaangażowani są nauczyciele akademiccy z różnych jednostek naukowo-dydaktycznych 
uczelni, którzy pełnią funkcję opiekunów dla poszczególnych szkół oraz prowadzą zajęcia dedykowane licealistom. 
W roku akademickim 2017/2018 – w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA – 
realizowano projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Misja MED: odkrywaM, rozumiEm, 
Doświadczam”, w którym udział wzięło 120 licealistów z 8 szkół średnich.  
W latach 2015 – 2020 w zajęciach dydaktycznych: wykładach, warsztatach, seminariach, pokazach, organizowanych w 
ramach współpracy uczelni ze szkołami, wzięło udział ponad 7 400 licealistów.  
Promowanie projektów badawczo-wdrożeniowych dla ochrony zdrowia  w zakresie chorób cywilizacyjnych oraz projektów 
współpracy z przemysłem. 
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- Aktywny udział w imprezach organizowanych przez władze lokalne i akcjach promujących zdrowie 

Na przestrzeni ostatnich czterech lat środowisko akademickie – pracownicy i studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

– zrealizowało szereg akcji promujących zdrowie i angażowało się w imprezy o charakterze profilaktyki zdrowia 

organizowane przez lokalne władze. 

W latach 2016 – 2020: 

 odbyły się cztery obozy naukowe z udziałem lekarzy, pracowników uczelni oraz studentów Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie zrzeszonych w studenckich kołach naukowych.  
W 2016 roku zorganizowano 2 obozy w Janowie Lubelskim (w lutym i marcu) w ramach projektu Powiatu Janowskiego 
pt. „Weź sobie zdrowie do serca – program profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w 
powiecie janowskim” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz 
budżetu państwa.. Podczas obozu studenci zaangażowali się w profilaktykę oraz promocję zdrowia w zakresie chorób 
układu krążenia w powiecie janowskim. Ich zadaniem było zbadanie epidemiologii chorób układu sercowo-
naczyniowego m.in. nadciśnienia tętniczego oraz zaburzeń gospodarki lipidowej. Badania przeprowadzano w szpitalu w 
Janowie Lubelskim i w mobilnym punkcie badań w Potoku Wielkim. Studenci uczestniczyli w badaniach przesiewowych 
Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób Układu Krążenia mających na celu wczesne wykrycie czynników ryzyka  
chorób układu sercowo-naczyniowego. U pacjentów wykonywane były m.in. pomiary ciśnienia tętniczego krwi, poziomu 
glukozy i cholesterolu we krwi włośniczkowej, pomiary antropometryczne oraz badanie EKG. Uczestnicy programu 
(osoby w wieku 35+, mieszkańcy powiatu janowskiego) mogli skorzystać także z porad dietetyka. 
W 2018 roku lekarze specjaliści, pracownicy laboratorium i ponad 30 studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
uczestniczyło w obozie społeczno-naukowym w Woli Uhruskiej. W ramach tego wydarzenia ponad 1500 osób 
skorzystało z porad i konsultacji lekarskich specjalistów: kardiologa, neurologa, dermatologa, okulisty, chirurga 
naczyniowego, laryngologa, ortopedy, pediatry, reumatologa, ginekologa, stomatologa i specjalisty chorób 
wewnętrznych. 
 
W  2019 roku przez dwa tygodnie lekarze specjaliści wraz z grupą studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
udzielali porad i konsultacji medycznych mieszkańcom gminy Wola Uhruska. W tym czasie z porad i konsultacji 
lekarskich skorzystało 1200 osób.  
 

 Organizacje studenckie zorganizowały i zrealizowały pięć Białych Niedziel – akcji o charakterze profilaktycznym 
skierowanych do mieszkańców Lublina i okolic. 
W 2016 roku Biała Niedziela odbyła się przed Rektoratem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W trakcie wydarzenia 
można było skorzystać z bezpłatnych badań: EKG, badania poziomu glikemii we krwi, pomiaru ciśnienia tętniczego, 
analizy składu ciała (zawartość procentowa tkanki tłuszczowej i mięśniowej) i przeglądów stomatologicznych. Odbyły się 
również warsztaty pierwszej pomocy, samobadania oraz pokaz przygotowania maści. 
W 2017 roku w Płouszowicach odbyła się Biała Niedziela z udziałem lekarzy-specjalistów oraz studentów działających w 
organizacjach studenckich i kołach naukowych, której organizatorami byli Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Wójt 
Gminy Jastków. 
W maju 2018 roku studenci zrealizowali Białą Niedzielę na Placu Litewskim. W ciągu kilku godzin stoiska odwiedziło 
kilkaset osób. W listopadzie 2018 w Jastkowie odbyła się Biała Niedziela z udziałem lekarzy-specjalistów oraz studentów 
działających w organizacjach studenckich i kołach naukowych. W grudniu 2018 roku w Tomaszowicach odbyła się Biała 
Niedziela z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Lekarze specjaliści oraz studenci działający w organizacjach 
studenckich po raz kolejny dyżurowali dla mieszkańców gminy Jastków. Zainteresowani mogli skorzystać z bogatej 
oferty badań profilaktycznych przygotowanych przez studentów. Były to m.in. pomiary glukozy i ciśnienia, pojemności 
płuc czy składu ciała, instruktaż pierwszej pomocy, testy w kierunku HCV, smokerlyzer, alko- i narkogogle, Szpital 
Pluszowego Misia dla najmłodszych, oznaczanie grup krwi i badanie EKG. Utworzono także stanowisko 
farmakognostyczne oraz stanowisko konsultacji „lek vs. suplement diety”. 
 

 We współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Fundacją DKMS Polska oraz przy wsparciu 
studenckich organizacji Uniwersytet Medyczny w Lublinie zrealizował ponad 10 zbiórek krwi i ponad 10 akcji rejestracji 
potencjalnych dawców szpiku. 
W 2016 akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku odbyła się na terenie kilku uczelnianych budynków. 
 
W latach 2017 i 2018 UM przyłączył się do ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi „spoKREWnieni służbą” 
współorganizowanej na terenie Lublina przez Wojewodę Lubelskiego, Komendanta Policji i Lubelskiego Komendanta 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. 
 
Co roku studenckie organizacje Uniwersytetu Medycznego w Lublinie we współpracy z Fundacją DKMS Polska i w 
ramach akcji „Helpers' Generation” organizowały na terenie uczelni akcje rejestracji potencjalnych dawców szpiku. 
Dzięki akcjom baza dawców powiększyła się o kilkaset osób.  
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 Trzykrotnie wzięliśmy udział w Lubelskich Dniach Promujących Zdrowie organizowanych przez Urząd Miasta Lublin i 
skierowanych do wszystkich mieszkańców miasta. 
 
W 2016 roku w ramach wydarzenia specjaliści Uniwersytetu Medycznego wygłosili wykłady na IV Konferencja Naukowo-
Szkoleniowa „Nadwaga i Otyłość. Trening zdrowia”. 
 
W 2018 Lubelskie Dni Promujące Zdrowie współorganizował Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Zdrowia Publicznego oraz 
Klaster Usług Zdrowotnych i Prozdrowotnych – Lubelska Medycyna. Obchody obejmowały konferencję naukowo-
szkoleniowej, festyn rodzinny oraz bogatą ofertę bezpłatnych konsultacji w placówkach medycznych na terenie całego 
Lublina.   
 
W 2019 roku w ramach wydarzenia specjaliści Uniwersytetu Medycznego wygłosili wykłady na VII Konferencja 
Naukowo-Szkoleniowa „Zdrowie mężczyzny”. 

 W 2017 roku wzięliśmy udział Lubelskich Dniach Seniora, realizowanych przy współpracy projektu „Wsparcie 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku” w budynku Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej. Studenci kierunku 

Pielęgniarstwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie prowadzili edukację zdrowotną w obszarze samokontroli 
zdrowia oraz wykonywali wśród osób starszych pomiary: ciśnienia tętniczego krwi, masy ciała, tkanki tłuszczowej oraz 
stężenia glukozy we krwi włośniczkowej. 

 W 2017 studencka organizacja Młodzi Medycy przygotowała miasteczko medyczne podczas festynu dla mieszkańców 
dzielnicy Wieniawa. Wraz ze Studenckim Kołem Naukowym przy Zakładzie Podstaw Położnictwa wykonywali badania 
profilaktyczne, edukowali starszych i młodszych oraz przeprowadzili szkolenia z pierwszej pomocy. 
 

 W 2017 roku odbył się festyn „Święto kwitnących lip” w miejscowości Tomaszowice zorganizowany przez Radę 

Sołecką. Uniwersytet Medyczny w Lublinie w ramach działań promocyjnych i współpracy ze społecznością lokalną 

uczestniczył w wydarzeniu poprzez zorganizowanie punktu medyczno-konsultacyjnego, w którym aktywnie 

uczestniczyły studentki kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie. Uczestnicy festynu w 
punkcie medyczno-konsultacyjnym mogli dokonać pomiaru poziomu glukozy we krwi, ciśnienia tętniczego krwi, masy 
ciała i tkanki tłuszczowej oraz uzyskać poradę edukacyjną w zakresie badania piersi w profilaktyce nowotworowej.  
 

 Od 2019 roku Uniwersytet Medyczny w Lublinie we współpracy z Ośrodkiem Terpa w Lublinie oraz Forum Lubelskich 

Organizacji Pozarządowych, realizuje projekt „Żyj bez stresu, żyj bez bólu – Uniwersytecki Program Edukacyjny” 

konsolidujący społeczność lokalną wokół problematyki bólu oraz propagującą wzorce zachowań prowadzących do poprawy 
jakości życia. W ramach projektu, który potrwa do końca 2021 roku zaplanowano szereg działań takich jak: wykłady, 
warsztaty dotyczące radzenia sobie ze stresem oraz warsztaty rozwoju osobistego. 

- Promowanie programów profilaktycznych i włączenie ich do programów nauczania i kształcenia w zakresie 

prozdrowotnych zachowań społecznych oraz projektów współpracy z przemysłem 

W latach 2019 i 2020  przestrzeni medialnej zostały wykorzystane niemal wszystkie możliwe formy promocji projektów 
badawczo wdrożeniowych dla ochrony zdrowia w zakresie chorób cywilizacyjnych w postaci: 

 spotkań z podmiotami zewnętrznymi  

 rozmów telefonicznych,  

 korespondencji drogą mailową i standardową,  

 wykorzystania Internetu  

 wywiadów radiowych 

 organizowania stoisk na targach i konferencjach,  
Zostały wydrukowane szczegółowe oferty technologiczne. Oferty w formie elektronicznej rozsyłano do zainteresowanych 
podmiotów. Opracowanie pełnej oferty wynalazków zostanie uwieńczone w 2020 roku wydrukowaniem katalogu własności 
intelektualnej zawierającym wszystkie patenty i zgłoszenia patentowe, jakimi dysponuje Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 
a katalog w formie elektronicznej zostanie umieszczony na stronie CTW. 
Przygotowano i wydrukowano rollupy- w wersji polskiej i angielskiej a także  ulotki promujące działalność Centrum 
Transferu Wiedzy.  
Zorganizowano szereg wywiadów radiowych z naukowcami. Wywiad radiowy w sposób przystępny dla odbiorcy 
przedstawia wynalazek pisany naukowym i niekiedy zagmatwanym językiem.  
Projekty badawczo wdrożeniowe promowano w Internecie- na Facebooku i na stronie CTW a także na portalu LinkedIn w 
postaci postów charakteryzujących wynalazki, ale również np. możliwościach pozyskania finansowania i linkowania 
informacji pochodzących z portali branżowych.  
Działania związane ze  zgłoszeniem  w roku 2020 czterech wynalazków obejmowały  redagowanie i przygotowywanie  
zgłoszeń pod kątem praktycznego zastosowania wynalazków a także opracowania 3 dwustronnych plakatów dotyczących 
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każdego ze zgłoszonych wynalazków. Wszystkie zgłoszone wynalazki zostały nagrodzone 4 złotymi medalami. Świadczy to o 
dużym potencjale naukowym i innowacyjnym promowanych wynalazków.  
Autorom przekazów służących rozrywce zależy na tym, by forma ich utworów była prosta i przystępna dla odbiorcy. 
Niektóre media wymuszają tworzenie określonych typów przekazów, 
Umieszczanie na Facebooku wpisów dotyczących stricte wynalazków i promocji badań naukowych.  
Projekty badawczo-wdrożeniowe były promowane w ramach działalności Brokerów Innowacji w projekcie Inkubator 
Innowacyjności 2.0, realizowanym przez CTW w okresie 02.2019 -08.2020 
 

Przy realizacji trzeciego celu operacyjnego  

- Rozwijano formułę uczelnianych seminariów wydziałowych i ogólnouczelnianych pozwalających na prezentację osiągnięć 

badawczych 

W okresie 2016-2020 zorganizowane zostały następujące wydarzenia w formule seminaryjnej i/lub warsztatowej 

prezentujące najnowsze wyniki badań i doniesień naukowych: 

 23-24.09.2016 – warsztaty pod tytułem: „Ochrona radiologiczna w tomografii komputerowej i radiologii 

interwencyjnej”. 

 26.09.2016 – Wykład dr n. med. Leszka Kotuli, profesora wydziałów Urologii oraz Biochemii i Biologii Molekularnej 

na SUNY Upstate Medical University (Nowy Jork). Tytuł wykładu: "Identification of the novel pathway in castrate 

resistant prostate cancer, Abi1/WAVE, and its implication for diagnosis and treatment". W wykładzie wzięło udział 

50 osób.  

 04.10.2016 - Wykład prof. Sergiusza Jóźwiaka pt. „Zmieniając przeznaczenie – wyniki badań nad epileptogenezą w 

stwardnieniu guzowatym”. Wykład odbył się w Zakładzie Biofarmacji Uniwersytetu Medycznego. 

 07.12.2016 – Spotkanie naukowo-szkoleniowe podczas którego zaprezentowane zostały następujące wykłady: 

„Globalizacja jako czynnik sprzyjający szerzeniu się zakażeń” - dr hab. n.med. Bogumiła Litwińska, prof. NIZP-PZH, 

Kierownik Zakładu Wirusologii Państwowego Zakładu Higieny; „Wczesne etapy zakażenia wirusowego - od badań 

podstawowych do terapeutyków” - dr hab. Krzysztof Pyrć, prof UJ Kierownik Pracowni Wirusologii Małopolskiego 

Centrum Biotechnologii. 

 09.03.2017 - Konferencja „Paragrafy w medycynie” odbyła się Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie. Organizatorzy: Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego UM oraz Katedra Postępowania Administracyjnego 

UMCS. 

 16.03.2017 - Międzynarodowe seminarium naukowo-szkoleniowe w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Człowieka. 

Seminarium poświęcone było obserwacji migracji komórek przy użyciu systemów ibidi oraz zapoznanie się ze 

sposobami wykorzystania systemu ECIS (Electric Cell Substrate Impedance Sensing) do monitorowania aktywności 

komórek. 

 08.04.2017 - II Ogólnopolska Studencka Konferencja Szkoleniowa „Innowacje w Onkologii”. Program Konferencji 

obejmował 3 sesje narządowe – rak piersi, rak prostaty oraz rak żołądka, a także sesję Varia. Łącznie odbyło się 15 

prelekcji eksperckich. 

 12-13.05.2017 - V Konferencja Symulacji i Edukacji Medycznej dla Studentów i Młodych Lekarzy MedIQ.  

 01-02.06.2017 - V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Lubelskie Dni Promujące Zdrowie” pt. 

„Profilaktyka chorób zakaźnych. Narodowy Program Zwalczania Grypy”. Konferencja odbyła się w Collegium 

Universum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

 07.05.2016 - Konferencja naukowo-szkolenia nt. „Postępów w zakresie leku roślinnego”. 

 12.06.2017 – wykład otwarty „Jak działają narkotyki? Co nam o tym mówią najnowsze odkrycia biologii 

strukturalnej?” prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak 

 5.12.2017 wykład otwarty „Dżdżownica Dendrobaena veneta – lekiem na raka płuc?” – wykład poświęcony 

badaniom nad preparatem pozyskanym z płynu celomatycznego dżdżownicy, opracowanego we współpracy 

naukowców z dwóch uczelni – wykład prof. dr hab. n. farm. Jolanta Rzymowska z Katedry i Zakładu Biologii z 

Genetyką. 

 18.07.2017 - Seminarium dotyczące ogólnopolskiego programu profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób 

serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN).  

 18.11.2017 -  III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Komunikacja – wyzwaniem współczesnej 

medycyny”. III edycja konferencji była okazją do poszerzenia wiedzy, prezentacji wyników naukowych, wymiany 

poglądów w zakresie szeroko pojmowanej komunikacji w medycynie oraz zależności między medycyną a innymi 

dziedzinami jak: prawo, dziennikarstwo, psychologia, socjologia, etyka. 



37 
 

 19-20.01.2018 - Konferencja szkoleniowo-naukowa pt. „Pacjent Standaryzowany – I Ogólnopolskie Spotkanie 

Eksperckie” w Zakładzie Dydaktyki i Symulacji Medycznej. 

 29.01.2018 - Sesja naukowa poświęconą neurobiologii wygłoszoną przez Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki 

Polskiej. Sesja zorganizowana przez UM oraz Klub Stypendystów FNP. 

 14.03.2018 – Wykład pt. „Wiedza ekspercka w medycynie” poprowadzonym przez dr hab. n. med. Jakub 

Pawlikowski, Kierownika Samodzielnej Pracowni Socjologii Medycyny UM w Lublinie. 

 24.03.2018 - II Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Medycyna ratunkowa wieku dziecięcego” organizowana 

przez Zakład Ratownictw Medycznego. 

 22-23.03.2018 - II Seminarium na temat wdrożenia nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania 

rehabilitacją.  

 18-20.04.2018 - Konferencja "Ciało ludzkie w badaniach naukowych - aspekty filozoficzne, prawne i społeczne". 

Konferencja organizowana przez Samodzielną Pracownię Socjologii Medycyny oraz Zakład Etyki i Filozofii 

Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

 27-28.04.2018 - MedIQ – VI Kongres Edukacji Medycznej i Symulacji dla Studentów i Młodych Lekarzy to 

międzynarodowa konferencja organizowana po raz szósty przez Centrum Symulacji Medycznej w Lublinie. 

Uczestnicy konferencji mieli okazję zaprezentować swoje naukowe dziedzictwo podczas sesji tematycznych i sesji 

posterowych. W konferencji wzięło udział 500 osób. 

 17-18.05.2018 - Cykliczna Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki. 

Organizowana przez Zakład Rehabilitacji I Fizjoterapii, Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Wydziału 

Nauk w Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

 28-29.05.2018 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ZAWODY MEDYCZNE – CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA”. Zorganizowana 

przez Samodzielną Pracownię Socjologii Medycyny KNH UM Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

 16.10.2018 - Wykład "A practical guide to genome editing" poprowadzony przez r hab. n. med. Adolfo Rivero-

Müller z Katedry i Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Faculty of 

Science and Engineering, Åbo Akademi University, Turku, Finland.  

 09-11.02.2018 - III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Stare i nowe patogeny - aktualne problemy". 

Organizator Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej UM. 

 16.11.2018 - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Jak towarzyszyć umierającemu? Potrzeby pacjentów różnych 

wyznań. Konferencja zorganizowana przez Samodzielną Pracownię Socjologii Medycyny UM w Lublinie we 

współpracy z Instytutem Ekumenicznym KUL oraz Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie. 

 17.11.2018 - IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa "Komunikacja- wyzwaniem współczesnej 

medycyny". Konferencja zorganizowana przez dr hab. n. med. Marzeny Samardakiewicz i studentów UM oraz 

uczestników Areopagu Etycznego . 

 17.11.2018 - Konferencja „Wyzwania współczesnej hematologii i onkologii”. 

 15-17.02.2019 - V Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Stare i nowe patogeny – aktualne 

problemy”.  

 20.03.2019 - Ogólnopolska Konferencja pt. „Bezpieczna farmakoterapia schorzeń układu pokarmowego” 

zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji. Wykłady wygłosili: dr n. farm. Agnieszka 

Kowalczyk: „Rola farmaceuty w terapii chorób układu pokarmowego”, dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz: 

„Psychobiotyki i oś jelita-mikrobiota-mózg kluczem do zrozumienia i terapii depresji”, mgr farm. Anna Wyrwas: 

„Najczęściej spotykane interakcje leków gastroenterologicznych w praktyce zawodowej farmaceuty”. 

 24.05.2019 - Seminarium Otwartego „Od Wypalenia do Spełnienia”. Seminarium poruszało tematy związane m.in. 

z klinicznym obrazem wypalenia zawodowego, różnicy pomiędzy wypaleniem, a depresją. Przybliżyło wiedzę o 

biologicznym podłożu reakcji stresowej, genetycznych i społecznych zasobach radzenia sobie ze stresem oraz o 

zastosowaniu inteligencji emocjonalnej w pracy związanej z pomaganiem i wspieraniem innych osób. 

 24-25.05.2019 - Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo-Naukowa „NoMAD – Novel Medical and Diagnostic 

Procedures”. Wydarzenie poświęcone problemom medyczno-epidemiologicznym.  

 23.11.2019 - V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Komunikacja – wyzwaniem współczesnej 

medycyny” zorganizowana przez Zakład Psychologii Stosowanej UM w Lublinie oraz Studenckie Koło Naukowe 

Zakładu Psychologii Stosowanej. 

 05.12.2019 - Konferencja Szkoleniowo-Naukowa „Kosmetologia holistyczna” zorganizowana przez Pracownię 

Kosmetologii i Medycyny Estetycznej UM oraz Studenckie Koło Naukowe Pracowni Kosmetologii i Medycyny 

Estetycznej.  

 16.12.2019 - Seminarium naukowe “Application of vibrational spectroscopy in biomedicine” zorganizowane przez 

Zakład Biofarmacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W ramach seminarium odbył się cykl wykładów 
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omawiający zastosowanie nowoczesnych metod obrazowania spektroskopowego (spektroskopii w podczerwieni 

oraz spektroskopii ramanowskiej) w analizie i charakterystyce próbek o charakterze biomedycznym. 

 6-7.03.2020 - NoMAD – Ogólnopolska konferencja szkoleniowo-naukowa dla studentów i młodych naukowców. 

Konferencja dla studentów i młodych naukowców poświęcona nowoczesnym technikom używanym w diagnostyce 

i leczeniu różnych jednostek chorobowych. 

Cykl wykładów na temat Covid-19 opublikowany w na kanale youtube UM, dostępny dla wszystkich: 

 9.04.2020 (data publikacji online) WYKŁAD I - "COVID-19 CORONAVIRUS DISEASE 2019" poprowadzony przez prof. 

dr hab. n. med. Małgorzatę Polz-Dacewicz, Kierownika Zakładu Wirusologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Liczba wyświetleń na dzień 6.07.2020:  1861 

 24.04.2020 (data publikacji online) WYKŁAD II COVID-19 Leki przeciwwirusowe. Profilaktyka swoista - prof.dr hab. 

Małgorzata Polz-Dacewicz 

liczba wyświetleń na dzień 6.07.2020: 731 

 20.05.2020 (data publikacji online) WYKŁAD III - Zasady postępowania z pacjentem zakażonym SARS-CoV-2 - dr 

hab. Krzysztof Tomasiewicz 

liczba wyświetleń na dzień 6.07.2020: 661 

 26.05.2020 (data publikacji online) WYKŁAD IV - Możliwości terapii COVID-19 - dr hab. Krzysztof Tomasiewicz 

liczba wyświetleń na dzień 6.06.2020: 237 

- Działania promocyjne i wizerunkowe Uczelni oparte na sukcesach pracowników, studentów i absolwentów Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie 

Na stronie internetowej uczelni, jak również na profilu Facebook realizowano działania promocyjne i wizerunkowe Uczelni 
prezentując sukcesy pracowników, studentów i absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Poniżej zestawiono 
wszystkie aktualności zamieszczone na stronie UM. 
 

Nagrodzeni lub wyróżnieni 

Stypendia własne, zewnętrzne, dofinansowania 

rok Studenci i doktoranci Naukowcy i pracownicy 

2016 66 2 

2017 118 61 

2018 98 10 

2019 16 22 

2020 35 8 

Konkursy i programy naukowe krajowe i międzynarodowe 

2016 10 15 

2017 20 23 

2018 43 21 

2019 12 37 

2020 - 45 

Konkursy sportowe, artystyczne oraz wystawy autorskie 

2016 25 16 
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2017 32 28 

2018 27 31 

2019 49 13 

2020 - 1 

 

 

- Utworzono komórkę ds. promocji i rozwoju w celu marketingu oferty badawczej i edukacyjnej oraz promocji Uczelni 

Biuro Promocji i Rozwoju Uczelni zostało powołane Zarządzeniem Rektora UM Nr 27/2014 z dnia 14 marca 2014 roku. Jest 
jednostką organizacyjną Uczelni podlegającą Prorektorowi ds. Kształcenia. Za prawidłowe wykonywanie zadań Biura 
odpowiada jego koordynator. Do zadań Biura należy między innymi: 
1)opracowywanie i realizacja polityki wizerunkowej Uczelni oraz podejmowanie działań służących jej rozwojowi,                                      
w szczególności poprzez budowanie współpracy z innymi podmiotami; 
2)komunikacja i współpraca z otoczeniem zewnętrznym UM w Lublinie oraz wewnątrz Uczelni za pomocą dostępnych (a 
także samodzielnie opracowywanych) środków i metod w celu efektywnego wykorzystania posiadanych przez Uniwersytet 
zasobów; 
3)sporządzanie wniosków o przyznanie medali i odznaczeń oraz prowadzenie rejestru nadanych medali i odznaczeń na 
podstawie wniosków podmiotów uprawnionych; 
4)opracowywanie i nadzorowanie działania wewnątrzuczelnianych narzędzi komunikacji pomiędzy jednostkami,                                     
w szczególności agregując informacje nt. wydarzeń mających wpływ na ocenę i wizerunek UM (konferencje, umowy                               
o współpracy, współpraca międzynarodowa, etc.) poprzez współpracę z Działem Wsparcia Informatycznego i Rzecznikiem 
Prasowym Uczelni; 
5)realizacja polityki informacyjnej wewnątrz Uczelni w zakresie możliwości rozwoju jednostek uczelnianych (Wydziałów, 
Katedr, Zakładów) w obszarze dydaktyki i nauki poprzez organizację lub pośredniczenie w organizacji szkoleń, spotkań, 
seminariów. 
 

- Współpraca z innymi uczelniami lubelskimi oraz władzami miasta w zakresie podnoszenia atrakcyjności studiów w Lublinie   

Uniwersytet Medyczny jest aktywny w procesie budowania wizji akademickości Miasta Lublin i współpracy z innymi 
uczelniami.  Dowodem na to są wspólne, stałe i cykliczne wydarzenia oraz projekty realizowane we współpracy z 
samorządem lokalnym i uczelniami. 
Formalną współpracę z Miastem Lublin zapoczątkowało powołanie Zespołu Zadaniowego ds. opracowywania wspólnych 
projektów Gminy Lublin z uczelniami wyższymi w dn.9 maja 2013 roku, który posłużył do opracowania przez Miasto Lublin 
projektu EUniverCities (trwał do maja 2015 roku) ze wszystkimi lubelskimi uczelniami i uczelniami w miastach partnerskich 
Lublina. Cykliczne spotkania przedstawicieli uczelni są realizowane w formie „śniadań akademickich”, które organizuje 
Urząd Miasta.  
Stałymi formami współpracy miasta Lublin i uczelni jest organizowany corocznie Lubelski Festiwal Nauki, który wpisał się                   
w kalendarz imprez miejskich i jest formą międzyuczelnianej współpracy na rzecz popularyzacji nauki wśród mieszkańców 
regionu. Uniwersytet Medyczny corocznie gromadzi bardzo liczne grono uczestników na organizowanych w ramach LFN 
warsztatach. 
Nasza uczelnia uczestniczy w stałym projekcie Urzędu Miasta pn. Study in Lublin/ Studiuj w Lublinie mającym na celu 
promocję międzynarodową oferty studiów wszystkich szkół wyższych w formie wspólnych wyjazdów na targi edukacyjne i 
kampanie promocyjne w kraju i poza granicami. 
Projektem istotnym dla sektora ochrony zdrowia było w 2014 r.  powołanie przez Miasto Lublin i Uniwersytet Medyczny  
Klastra Lubelska Medycyna dla budowania sieci wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń na rzecz wsparcia rozwoju 
branży medycznej i prozdrowotnej w Lublinie i województwie lubelskim. Działalność Klastra tworzy przestrzeń do rozwoju 
badań naukowych i ich komercjalizacji, a także rozwoju przedsiębiorczości i turystyki medycznej. 
Miasto Lublin promuje inicjatywy podejmowane przez UM na stronie internetowej, współtworzy z naszą uczelnią profil FB 
pod nazwą Naukowy Lublin. Prezydent Miasta udziela patronatu nad konferencjami organizowanymi przez jednostki 
uczelniane oraz koła naukowe UM. 
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Cel Strategiczny : 

Rozwój uniwersyteckich systemów zarządzania i zapewniania jakości 

Ważną rolę dla podniesienia jakości zarządzania Uczelnią ma- jak wskazano w diagnozie- sprawna komunikacja 

wewnętrzna i przepływ informacji, dzięki funkcjonalnemu systemowi informatycznemu.  

Wyzwaniem wobec konieczności wspierania procesów związanych z transferem B+R w skali Uniwersytetu jest 

stworzenie uczelnianego systemu wsparcia komercjalizacji badań naukowych. Poniższe cele są 

odzwierciedleniem tych potrzeb: 

1. Rozwój narzędzi wewnętrznej kontroli jakości programów kształcenia i weryfikacji efektów 

kształcenia 

2. Wsparcie kadr UM w rozwoju kompetencji do zadań dydaktycznych i naukowych 

3. Dostosowywanie koncepcji organizacyjnej UM do zewnętrznych standardów w zakresie badań i 

dydaktyki 

4. Rozwój i zapewnienie efektywności wykorzystywania infrastruktury Uczelni 

5. Rozwój systemu informatycznego do zarządzania informacją i komunikacją wewnętrzną  

6. Wsparcie informacyjne i konsultacyjne dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w obszarze nauk 

medycznych 

 

Do realizacji pierwszego celu operacyjnego posłużyły następujące działania 

- Analiza wniosków z monitoringu programów kształcenia min.1 x na rok i wdrożenie rekomendacji 

Monitoringu programów kształcenia dokonuje Biuro Oceny Jakości Kształcenia jako Uczelniany System 
Doskonalenia Jakości Kształcenia gromadząc informacje dotyczące przebiegu kluczowych procesów składających się na 
działalność dydaktyczną Uczelni poprzez: ocenę warunków studiowania, ocenę prowadzących zajęcia, ocenę zajęć 
praktycznych i praktyk zawodowych. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż najważniejszym wskaźnikiem jakości 
kształcenia na uczelni wyższej jest sukces zawodowy jej absolwentów. W związku z powyższym Dział Jakości Kształcenia we 
współpracy z jednostkami podległymi oraz urzędami pracy realizuje badanie, które ma na celu poznanie sytuacji zawodowej 
absolwentów Uczelni po 1, 3 i 5 latach od ukończenia studiów. W ten sposób istnieje możliwość sprawdzenia, na ile 
kwalifikacje i kompetencje zdobywane podczas studiów wpływają na sukces zawodowy absolwentów, jakie czynniki 
determinują go w największym stopniu, a także dokonania oceny, jak osiągane przez absolwentów efekty kształcenia 
wypadają w konfrontacji z aktualnymi realiami rynku pracy. Zakres i charakter działalności  Biura Karier oraz Biura Oceny 
Jakości Kształcenia prezentowany jest w rocznych sprawozdaniach kierowników wobec Działu Jakości Kształcenia.  

Celem Wydziałowego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia jest zapewnienie kształcenia na najwyższym 

poziomie, w szczególności poprzez:  

 stałe monitorowanie i analizowanie jakości procesu kształcenia (hospitacje nauczycieli, anonimowe ankiety oceny 
nauczycieli akademickich wypełniane przez studentów); 

 stworzenie planu działań naprawczych na poszczególnych kierunkach studiów I i II stopnia na podstawie hospitacji zajęć 
oraz anonimowej oceny nauczycieli dokonanej przez studentów na poszczególnych latach studiów. 

W każdym nowo przygotowywanym cyklu kształcenia na kierunku Zdrowie Publiczne Komisja Programowa oraz 
Komisja ds. Weryfikacji Efektów Kształcenia dokonywała oceny przedłożonych programów kształcenia i przedstawiała 
zalecenia, które następnie były wdrażane. W każdym cyklu kształcenia Koordynator kształceni teoretycznego i Koordynator 
kształcenia praktycznego na kierunku Zdrowie Publiczne dokonywał oceny programów kształcenia w zakresie zmieniających 
się wymagań rynku pracy. 
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- Skoordynowanie działalności jednostek organizacyjnych nadzorujących i monitorujących proces kształcenia 

Koordynacja działalności jednostek organizacyjnych nadzorujących proces kształcenia jest prowadzona w ramach  
Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. W ramach systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziałach 
funkcjonują Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia oraz Rady Programowe.  
Na poszczególnych kierunkach studiów przebieg procesu kształcenia monitorowany jest przez Wydziałową Komisję ds. 
Jakości Kształcenia oraz Radę Programową. Studenci otrzymują dyplom ukończenia studiów po wypełnieniu w całości 
standardu kształcenia dla kierunku. Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się poprzez: sprawdzanie u każdego studenta 
na bieżąco i na koniec zajęć osiąganych efektów kształcenia, poprzez zaliczenia i egzaminy teoretyczne i praktyczne oraz 
poprzez analizę wyników LEK i LDEK. 
 
- Współpraca z wydziałami innych uczelni medycznych poprzez udział w konferencjach dziekanów i prodziekanów   

Wydział Lekarski i Lekarsko-Dentystyczny na bieżąco współpracowały z wydziałami innych uczelni medycznych, czego 

rezultatem było ujednolicenie i udoskonalenie Dziennika Praktycznego Nauczania Klinicznego. 

Ponadto w latach 1999-2019 w ramach organizowanej przez Katedrę i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją 

Konferencji Okrągłego Stołu w spotkaniach uczestniczyli Dziekani/ Prodziekani wszystkich Wydziałów/Oddziałów 

Uniwersytetów Medycznych w Polsce. Pierwsze konferencje organizowane od 1999 roku posłużyły ujednoliceniu 

programów dydaktycznych dotyczących liczby godzin i zakresu materiału realizowanego w naszych uczelniach. Zmiany 

społeczne zachodzące w związku z przyjęciem Polski do Unii Europejskiej obligowały do przygotowania programów 

naukowych umożliwiających włączenie się do Procesu Bolońskiego i podpisania Układu Akcesyjnego. Podczas kolejnych 

konferencji opracowano propozycje programów dydaktycznych, które Ministerstwo Zdrowia uwzględniło w standardach 

kształcenia. W ciągu minionych lat przygotowano programy nauczania dostosowane do wymogów Unii Europejskiej z 

zachowaniem jednolitego, magisterskiego charakteru studiów oraz przedmiotów ogólnomedycznych jako podstawy wiedzy 

medycznej dla lekarzy dentystów. Dyskutowano także nad programem kształcenia podyplomowego. 

Od wielu lat Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie współpracuje z innymi Wydziałami                       

w ramach organizowanych cyklicznie Konferencji Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych oraz Konferencji Prodziekanów 

ds. Analityki Medycznej. Od 2019 r. przy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Medycznych działa Konwent Dziekanów 

Wydziałów Farmaceutycznych. 

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prowadzi stałą współpracę z Wydziałami Nauk                          

o Zdrowiu w Polsce. W latach 2016-2020 odbyły się dwa Zjazdy Dziekanów Wydziałów Nauk o Zdrowiu Uczelni Medycznych: 

 30-31 marca 2017r. – z okazji XV-lecia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zorganizowano Konferencję: 
”Bezpieczeństwo pacjenta w programie studiów medycznych”.  Następnie na spotkaniu, Dziekani Wydziałów Nauk o 
Zdrowiu Uczelni Medycznych dyskutowali na tematy związane z: 

 profilami kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziałach o Zdrowiu – poparli oni zasadność wprowadzenia 
profilu ogólnoakademickiego dla studiów drugiego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, 

 trudnościami w realizacji procesu kształcenia związanymi z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów, 

 odrębnościami w kształceniu na kierunkach regulowanych: pielęgniarstwo i położnictwo – wskazali na konieczność 
określenia zasad i zakresu finansowania w przypadku zwiększenia limitów przyjęć na kierunek pielęgniarstwo i 
położnictwo studia pierwszego stopnia. 

Efekt: od roku akademickiego 2019/2020 wprowadzono profil ogólnoakademicki na studiach drugiego stopnia na 

kierunkach Pielęgniarstwo i Położnictwo. 

 12-14 września 2019 r. – z okazji 50-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
zorganizowano Międzynarodową Konferencję Naukową ”Osiągnięcia naukowe pielęgniarstwa polskiego w kontekście 
wyzwań procesu globalizacji jutra”. Zaproszeni Dziekani Wydziałów Nauk o Zdrowiu Uczelni Medycznych w Polsce 
dyskutowali na temat strategii działań w celu umiędzynarodowienia wyników badań naukowych pielęgniarek.    

Efekt:  powstały wspólne publikacje ze School of Health and Social Care, College of Social Science, University of Lincoln, 

UK oraz School of Nursing Department of Medical Sciences, University of Udine, Italy.  Profesorowie zagraniczni weszli 

do Rady Naukowej czasopisma “Pielęgniarstwo XXI-wieku”.  Studenci kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu 

w ramach programu „Najlepsi z najlepszych” wyjechali na konferencję do Dublina, Irlandia. 
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- Weryfikacja planów rekrutacji na poszczególne kierunki w zakresie dostosowania do możliwości kształcenia na wydziałach 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Polityka rekrutacyjna na UML jest realizowana w oparciu o procedury regulujące zasady doboru kandydatów 

oparte na jasnych i czytelnych kryteriach, uwzględniające zasadę zapewnienia równych szans w podjęciu kształcenia 

wszystkim kandydatom, którzy uzyskali najwyższą punktację, z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym, 

mieszczącą się w ramach limitu miejsc, zatwierdzonych przez Senat, na wniosek dziekanów poszczególnych Wydziałów.  

W latach 2016- 2020 liczba miejsc na kierunkach studiów prowadzonych na UM w Lublinie zmniejszyła się o 18,2% 

(z 2242 w 2016 roku do 1834 w 2020 roku). Jednakże tendencja spadkowa, nie jest bezpośrednio powiązana z 

możliwościami kształcenia na poszczególnych Wydziałach, albowiem w ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój bazy 

dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Uczelnia dbając o najwyższe standardy oraz jakość kształcenia, 

sukcesywnie zapewnia studentom nowoczesną  infrastrukturę dydaktyczną i badawczą. Wpływ na weryfikację limitów 

przyjęć na niektórych kierunkach studiów mają m.in.  czynniki demograficzne i organizacyjne, zmiany przepisów prawnych, 

utrzymanie wysokich standardów kształcenia, jak również zapotrzebowanie społeczne na niektóre zawody medyczne, które 

to czynniki powodują konieczność modyfikowania oferty edukacyjnej dostosowując ją do wymogów współczesnego rynku 

pracy.  

Mając na względzie przedmiotowe uwarunkowania w latach 2016 - 2020 podejmowano działania mające na celu 

weryfikację limitów przyjęć na n/w kierunkach studiów:  

1) zrezygnowano z kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej na poziomie  I i II stopnia 

na  fizjoterapii, pielęgniarstwie i położnictwie ( od roku 2017/2018) oraz na jednolitych studiach magisterskich na 

kierunku  farmacja (od roku 2019/2020); 

2) zawieszono rekrutację na kierunku zdrowie publiczne I stopnia (od roku 2019/2020); 

3) obniżano stopniowo limity przyjęć na kierunku zdrowie publiczne studia I i II stopnia oraz ratownictwo medyczne;   

4) utworzono dwa  nowe kierunki studiów na poziomie kształcenia II stopnia:  dietetyka (od roku 2016/2017) oraz 

biomedycyna(od roku 2018/2019); 

5) zwiększano stopniowo limity przyjęć na kierunku lekarskim na studiach stacjonarnych   (z 276 w roku 2016/2017 do 

330 na rok 2020/2021), natomiast na studiach niestacjonarnych oraz  prowadzonych w języku angielskim, w 

analogicznym okresie, obniżono limit przyjęć odpowiednio: z 75 do 60 miejsc; z 200 do 180; 

W związku ze zmianą przepisów prawnych w zakresie poziomów kształcenia na kierunku fizjoterapia (jednolite 

magisterskie), od roku akademickiego 2017/2018 nie jest prowadzona rekrutacja na  studia I stopnia, a w przypadku 

studiów II stopnia ostatnia rekrutacja była przeprowadzona na rok akademicki 2019/2020.   

 

- Doskonalenie systemu monitorowania i nadzoru kształcenia praktycznego 

Na Wydziale Lekarskim organizacja objętych Programem studiów praktyk zawodowych należy do kompetencji Dziekana, 
który powołuje opiekunów praktyk i koordynatorów kształcenia praktycznego. Opiekun praktyk odpowiada za ich realizację 
zgodnie z założonymi celami i programem praktyk, oraz standardami kształcenia dla kierunku lekarskiego.  
Na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym praktyki zawodowe są realizowane zgodnie ze standardami kształcenia dla kierunku 
lekarsko-dentystycznego. Student realizuje 480 godzin praktyk wakacyjnych w ciągu całego toku studiów. Szczegółowy 
program praktyk określa Ramowy Program Praktyk, organizacja praktyk na Wydziale należy do kompetencji Dziekana, który 
powołuje opiekuna praktyk. Opiekun praktyk odpowiada za ich realizację zgodnie z założonymi celami i ustalonym 
programem. Prorektor ds. Kształcenia powołuje ponadto koordynatora praktyk, który odpowiada za koordynowanie 
przebiegu i organizację praktyk. Studenckie praktyki zawodowe mogą odbywać się w Jednostkach Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie, tj. Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1, Samodzielnym Publicznym Szpitalu 
Klinicznym Nr 4, Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym i Stomatologicznym Centrum Klinicznym, innym zakładzie opieki 
zdrowotnej lub innym podmiocie. Na wniosek studenta praktyka może odbywać się w wybranej przez studenta placówce na 
terenie kraju, o ile placówka uzyska akceptację Dziekana i wyrazi zgodę na przyjęcie studenta. W takiej sytuacji zawierana 
jest umowa o organizację studenckiej praktyki zawodowej między Uniwersytetem Medycznym w Lublinie a Organizatorem 
praktyki. Organizator praktyki zobowiązuje się do stworzenia warunków niezbędnych do jej zrealizowania, zgodnie z 
programem praktyki. Zaliczenia praktyk dokonuje osoba wyznaczona przez Dziekana, po zrealizowaniu przez studenta 
wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w planie studiów, programie kształcenia i w programie praktyk, 
dokumentując zaliczenie                            w protokole zaliczenia przedmiotu. Członkowie Wydziałowej Komisji ds. Jakości 
Kształcenia dokonują hospitacji praktyk                      w wybranych podmiotach sprawdzając m.in. spełnienie wymogów 
zawartych w podpisanej umowie,  dokonują również telefonicznej hospitacji praktyk wakacyjnych. 
Na Wydziale Farmaceutycznym opracowano regulaminy naboru na praktyki, a także regulaminy praktyk. Prowadzone są 
także ankiety dotyczące odbytych praktyk. Podjęto działania w celu doskonalenia systemu monitorowania i nadzoru 
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kształcenia praktycznego (nowe formy weryfikacji wiedzy – w nawiązaniu do umiejętności praktycznych) oraz w zakresie 
praktyk zawodowych (wprowadzono system kontroli, monitorowania przebiegu praktyk przez opiekuna praktyk  z ramienia 
Uczelni. 
Na Wydziale Nauk o Zdrowiu zgodnie z wytycznymi zawartymi w Wydziałowej Procedurze organizacji kształcenia 
praktycznego dokonywana jest bieżąca ocena Instytucji oraz Opiekunów kształcenia praktycznego. Podjęto działania w celu 
doskonalenia systemu monitorowania i nadzoru kształcenia praktycznego poprzez: 
wdrożenie dokumentacji oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad przebiegiem kształcenia przez Koordynatora 
Wydziałowego oraz Koordynatorów Kierunkowych; 
opracowanie formularzy sprawozdań z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych; 
cykliczne spotkania z opiekunami kształcenia praktycznego z poszczególnych jednostek dydaktycznych mające na celu 
monitorowanie bieżących problemów w kształceniu praktycznym; 
hospitacje zajęć przez osoby sprawujące nadzór merytoryczny nad kształceniem praktycznym.  
opinie/oceny  studentów z przebiegu kształcenia praktycznego. 
Na każdym semestrze przeprowadzane są hospitacje zajęć praktycznych oraz anonimowa ocena nauczycieli akademickich 
prze studentów i na podstawie tych wyników wprowadzane są programy naprawcze. 
Na Wydziale Nauk o Zdrowiu na wszystkich kierunkach wprowadzono dzienniki kształcenia praktycznego, które zawierają 
cele kształcenia, efekty uczenia się, opisane procedury terapeutyczne dla wszystkich praktyk zawodowych dla całego cyklu 
kształcenia. Ponadto Koordynatorzy kształcenia monitorują pod względem merytorycznym dobór opiekunów praktycznych, 
miejsca odbywania praktyk oraz stopień realizacji efektów uczenia się dotyczących kształcenia praktycznego zawartych                        
w programie kształcenia. 
 
- Wprowadzenie nowych form weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia 

Na VI roku kierunku lekarskiego wprowadzona została nowa forma weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia – stacje 
OSCE, które stanowią część zaliczenia przedmiotów: Praktyczne Nauczanie Kliniczne oraz Podstawowe Umiejętności 
Kliniczne. 
W latach 2016-2020 wprowadzono także  metodę 360 stopni oraz zdalne ocenianie w ramach e-learningu. 
Na Wydziale Farmaceutycznym wprowadzono następujące formy weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia, np. projekt, 
karta realizacji zadania praktycznego i karta obserwacji studenta.  
Na WNoZ na kierunkach Pielęgniarstwo i Położnictwo wprowadzono egzaminy typu OSCE, na kierunku Ratownictwo 
Medyczne zostały wprowadzone nowe formy weryfikacji efektów uczenia, poprzez zmiany formy zaliczeń/egzaminów 
dostosowane do zastosowanych metod dydaktycznych SBL, PBL, metody przypadków i metody gier dydaktycznych 
 

- Powiązanie jakości kształcenia z systemem motywacyjnym dla najlepszych dydaktyków, zorganizowanie konkursu 

Najlepszy Dydaktyk Wydziału i Uczelni 

W celu powiązania jakości kształcenia z systemem motywacyjnym dla najlepszych dydaktyków od roku akademickiego 
2016/2017 Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia organizuje „Konkurs 
dla Najlepszego  Dydaktyka Wydziału”. Dotychczas zorganizowano trzy edycje Konkursu. Łącznie wyróżniono 42 nauczycieli 
akademickich. Wybór najlepszego dydaktyka dokonywany jest w oparciu o oceny wynikające z ankiet studenckich, przy 
uwzględnieniu n/w kryteriów: 
1) średnia ogólna ocena nauczyciela akademickiego za ostatni rok akademicki powinna być większa lub równa ustalonej 
przez Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia średniej ocenie - powyżej 4,80; 
2) wiarygodność badania ankietowego powinna być większa niż 30; 
3) frekwencja studentów w badaniu ankietowym powyżej ustalonego przez Uczelniany Zespół   ds. Jakości Kształcenia 
odsetka wypełnionych ankiet – powyżej 10%. 
Wyróżnieni nauczyciele akademiccy, zgodnie z załącznikiem nr 1 Zarządzenia nr 127/2019 Rektora UM w Lublinie ws  
Kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo – 
technicznych, za uzyskanie statusu „Najlepszego Dydaktyka Wydziału” otrzymują 30 punktów w obszarze osiągnięć 
dydaktycznych.  
 

 

Do realizacji kolejnego celu operacyjnego służyły następujące działania:  

- Opracowanie systemu podnoszenia kwalifikacji kadry akademickiej 

Organizacja form kształcenia rozwijających umiejętności pedagogiczne nauczycieli akademickich. 

Podnoszenie kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej w zakresie prowadzenia działalności badawczej 
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Zestawienie projektów zakończonych/trwających za okres 2012 – 2020 dotyczących podnoszenia kwalifikacji kadry 

akademickiej, w tym rozwijających umiejętności pedagogiczne i umiejętności prowadzenia działalności badawczej – patrz 

tabela poniżej :
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Poniższa tabela prezentuje zakres działań oraz zrealizowany zakup wyposażenia a także zawarte umowy i liczbę przeszkolonych osób w ramach  realizowanych projektów w 2017 r.: 
 

Dane za okres 2012-2020 

Lp. Tytuł projektu 
Wartość projektu               

(z umowy) 
Okres realizacji 

projektu 

Opis projektu i działań projektowych 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki  

1. Specjalizacje i kompetencje - 
Program Rozwojowy UM w 
Lublinie 

9 173 311,75 PLN 01.10.2010-
31.10.2014 

Celem projektu było stworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej odpowiadającej na potrzeby rynku, w oparciu o 4-letni 

Program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie poprzez m.in. podniesienie kompetencji kadry naukowo-

dydaktycznej wydziału farmacji w zakresie nowych metod, technik i procedur niezbędnych dla unowocześnienia zajęć 
dydaktycznych w nowoczesnym laboratorium farmaceutycznym (KOMPONENT 3). 
Projekt zakładał realizacje następujących 4 komponentów składających się na program rozwojowy UM w Lublinie:   
1. Realizacja nowoczesnego programu nauczania anatomii dla IV, V i VI roku medycyny (laparosokopia i techniki obrazowania) 
dla studentów V roku I i II Wydziału Lekarskiego (93 grupy). Zajęcia prowadzono z zakresu: anatomii chirurgicznej, anatomii 
radiologicznej, opracowano interaktywny atlas anatomiczny oraz opracowano skrypt z anatomii chirurgicznej i radiologicznej. 
2. Pilotaż interdyscyplinarnych studiów doktoranckich z chromatografii dla 21 doktorantów, zakupiono zestaw do chromatografii 
cieczowej, autosampler, oprogramowanie chromatograficzne i odczynniki do prowadzenia badań przez doktorantów. 
3. KOMPLEKSOWY PROGRAM SZKOLEŃ W ZAKRESIE OBSŁUGI NOWOCZESNEGO LABORATORIUM FARMACEUTYCZNEGO 
(metody analityczne,  organizacji pracy i procedur nowoczesnego laboratorium, wykorzystanie nowoczesnej aparatury w 
programach nauczania)   
- zrealizowano szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Farmacji (26 osób - Zakład i Katedra Chemia 
Leków, Zakład i Katedra Botaniki Farmaceutycznej, Zakład i Katedra Farmakognozji z Pracownią leku roślinnego) 
 w następującym zakresie: 
a) analiza HPLC (szkolenie 2 dniowe), 
b) stosowanie programów statystycznych (szkolenie 6 dniowe) 
c) analiza LC (szkolenie 2 dniowe), 
d) nowoczesne metody spektroskopowe (szkolenie 2 dniowe) 
e) analiza GC (szkolenie 3 dniowe) 
f) analiza UPLC (szkolenie 2 dniowe) 
g) spektroskopia w podczerwieni z transformacja fourierowską (szkolenie 1 dniowe) 
f) szkolenie stażowe w Instytucie PAN w Poznaniu (szkolenie 10 dniowe) 
4.Program stypendiów naukowych dla doktorantów: podpisano 30 umów stypendialnych z doktorantami UM w Lublinie (21 
stypendiów stacjonarnych i 9 stypendiów wyjazdowych) 
Projekt został zrealizowany. 

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś –Ukraina (PL-BL-UA)  
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2. Zdrowie Priorytetem. 
Partnerstwo Uniwersytetów 
Medycznych Polski i Ukrainy na 
rzecz podniesienia jakości 
opieki medycznej pogranicza 
polsko-ukraińskiego 

685 866,60 EUR 01.09.2013- 
31.12.2015 

Celem projektu Zdrowie Priorytetem była poprawa jakości opieki farmaceutycznej dla mieszkańców pogranicza polsko-
ukraińskiego poprzez wzmocnienie zdolności do współpracy transgranicznej uniwersytetów medycznych w Lublinie i we Lwowie 
oraz  poprzez m.in. podniesienie poziomu wiedzy polskich i ukraińskich pracowników naukowych, studentów, kadry medycznej 
oraz farmaceutów odnośnie opieki farmaceutycznej.  

Projekt był realizowany w formule partnerskiej:  Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Polska, Lider Projektu) oraz  Narodowy 
Uniwersytet Medyczny im. Daniela Halickiego we Lwowie (Ukraina, Partner Projektu). 
W ramach projektu: 
a) opracowano  program informatyczny (w formie web-serwisu) wspierający proces opieki farmaceutycznej w aptekach,  

w szczególności z Obwodu Lwowskiego na Ukrainie,  
b) 10 pracowników naukowo-dydaktycznych z UM w Lublinie i 5 pracowników naukowo-dydaktycznych z UM we Lwowie 

wspólnie przygotowało podręcznik „Podstawy farmacji klinicznej” 
c) zorganizowano i zrealizowano seminaria szkoleniowe z profilaktyki i bezpieczeństwa pacjenta stomatologicznego 

(Lwów, kwiecień-maj 2015 r.) oraz seminarium szkoleniowego z technik informacyjnych w stomatologii (Lublin, maj 
2015 r.) 

d) wspólnie w ramach seminariów opracowano strategię wsparcia pacjenta stomatologicznego przez farmaceutę 
klinicznego 

e) grupa pracowników naukowych, stomatologów i analityków, zrealizowała badania pn. „Wpływ wybranych czynników 
środowiska na stan zdrowia jamy ustnej mieszkańców obwodu lwowskiego i województwa lubelskiego” w 
województwie lubelskim i Obwodzie Lwowskim, a także sporządziła dwa raporty z badań oraz badania służące 
opracowaniu metod oceny kosztów niewłaściwego leczenia farmakologicznego i obniżenia kosztów farmakoterapii, 
przeprowadzone w 4 szpitalach wojewódzkich w województwie lubelskim oraz 4 szpitalach regionalnych w Obwodzie 
Lwowskim, a także sporządziła raport z każdego z badań.  

f) przeprowadzono 60-godzinne szkolenia (seminarium) w Lublinie oraz 5 wizyt studyjnych we Lwowie w zakresie 
farmakologii klinicznej, opieki farmaceutycznej (w chorobach cywilizacyjnych takich jak: choroby metaboliczne, układu 
krążenia i układu oddechowego), żywienia chorych, diagnostyki laboratoryjnej, psychoterapii dla 10 polskich 
wykładowców z Wydziału Farmaceutycznego z Oddziału Analityki Medycznej UML) 

g) przeprowadzono we Lwowie szkolenie (seminarium) w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa pacjentów w ramach 
leczenia protetycznego (opieka farmaceutyczna w stomatologii, znaczenie i udział farmaceuty klinicznego w 
stomatologii, wdrożenie procedur promocji profilaktyki oraz bezpieczeństwa pacjentów w leczeniu protetycznym). 
Efektem szkoleń było wypracowanie modelu wsparcia opieki pacjentów dentystycznych przez farmację kliniczną.  

Projekt został zrealizowany. 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  

3. M-EDukator-program 
ustawicznego rozwoju 
kompetencji kadry 
dydaktycznej Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie   

1 441 793,08 PLN 01.07.2017-
30.06.2019 

Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji dydaktycznych 310 Kobiet i 215 Mężczyzn (525 osób) stanowiących 
strategiczną kadrę Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  
Cel projektu został osiągnięty poprzez realizację szkoleń dla kadry dydaktycznej uczelni zatrudnionej na umowę o pracę lub 
mianowania w UML. Uczestnicy projektu podnosili kompetencje dydaktyczne w zakresie: 

 Innowacyjnych umiejętności  dydaktycznych (szkolenia z zad. 5-8) 

 Umiejętności informatycznych w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie 
kształcenia (szkolenia z zad. 1,2,3) 

 Zarządzania informacją (szkolenia z zad.1,2,4) 
W ramach projektu zrealizowano następujące działania:  
Pierwszy etap projektu to realizacja 4 obowiązkowych tematów szkoleniowych dla 800 pracowników UML o tematyce: 
1. Korzystanie ze specjalistycznych baz danych z uwzględnieniem specyfiki realizowanych przedmiotów - 4godz.dyd. 
2. Elektroniczne źródła informacji medycznej wspierające dydaktykę - 6 godz.dyd. 
3. Tworzenie kursów e-learningowych na platformie moodle - 10 godz.dyd. 
4. Bibliometryczna ocena dorobku naukowego w praktyce - 4 godz.dyd. 
Drugi etap projektu to jedno szkolenie do wyboru dla 684 pracowników UML: 
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5. Od książki do żywego pacjenta: praktyczne podejście do nauczania anatomii klinicznej - 50 godz.dyd. 
6. Nauczanie narracji w medycynie - 10 godz.dyd. 
7. InnoMED - 30 godz.dyd. 
Wszystkie osoby ukończyły szkolenia i otrzymały certyfikaty. 
Projekt został zrealizowany. 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  

4. MediQ – symulacja w edukacji 
medycznej – program 
rozwojowy Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie 

21 572 776,75 PLN  01.02.2016-
31.12.2021 

Cel główny projektu jest podniesienie jakości kształcenia kadr medycznych na UML oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów 
poprzez realizację programu rozwojowego polegającego na zwiększeniu liczby zajęć prowadzonych na UML z wykorzystaniem 
symulacji medycznej. 
Najważniejszym elementem programu jest utworzenie na bazie dotychczasowego Centrum Symulacji Medycznych nowej 
jednostki o nazwie Zintegrowane Interdyscyplinarne Centrum Symulacji Medycznej (ZICSM) Uniwersytetu Medycznego w 
Lublinie. 
Nowo wybudowany obiekt ZICSM w efekcie wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostanie  wyposażony w 
sprzęt, dzięki któremu utworzona będzie baza dydaktyczna do nauczania metodami symulacji medycznych wykorzystująca 
najnowsze technologie. W zakres rzeczowy projektu wchodzi wiele komplementarnych elementów, polegających m.in. na 
zakupie najnowocześniejszego sprzętu stanowiącego wyposażenie 28 pracowni do nauki metodami symulacji medycznych, 
przeszkoleniu kadry dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, opracowanie w porozumieniu z innymi uczelniani 
medycznymi i publikacja podręcznika symulacji medycznej, przeprowadzenie szkoleń dla studentów kierunku lekarskiego, 
pielęgniarskiego, położniczego oraz lekarsko-dentystycznego, opracowanie scenariuszy oraz realizacja filmów szkoleniowych, a 
także organizacja konferencji tematycznych i utworzenie platformy e-learningowej. 
Projekt obejmuje 4 następujące Zadania: 
1. Zadanie 1: Przygotowanie programu rozwojowego „Poprawa jakości kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 

przy wykorzystaniu symulacji medycznej” 
2. Zadanie 2: Dostosowanie kwalifikacji kadr Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do 

wymogów dydaktyki prowadzonej na bazie symulacji medycznej 
3. Zadanie 3: Wdrożenie programu rozwojowego „Poprawa jakości kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie przy 

wykorzystaniu symulacji medycznej” 
4. Zadanie 4: Ocena i dalsze rekomendacja dla programu rozwojowego „Poprawa jakości kształcenia na Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie przy wykorzystaniu symulacji medycznej”. 
 
Działania w projekcie, jakie zrealizowano w zakresie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji i umiejętności kadry UML: 
1. Realizacja wewnętrznych szkoleń III stopniowych dla pracowników naukowo dydaktycznych UML, mających na celu 

podniesienie jakości przygotowania metodycznego nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć MSM. W ramach I 
stopnia szkoleń wewnętrznych do końca 2019 roku pracownicy UML przeszkolili 210 osób oraz 10 osób w ramach II stopnia 
tych szkoleń. 

2. Udział  kadry kierowniczej w krajowych i zagranicznych seminariach, konferencjach i szkoleniach w tym z zakresu symulacji i 
metodyki edukacji w medycynie: EUSim Poziom 2 w Londynie, Summer Course – PBL and beyond – applying students 
centred learning principles in your education w Maastricht, Train The Trainers w Bristolu, How to Teach: Communication 
Skills Training w Utrechcie,  (łącznie 19 uczestników). 

3. Udział w corocznych, międzynarodowych konferencjach SESAM oraz AMEE ( 6 pracowników) 
4. Udział w wizytach stażowych 9 pracowników Wydziału Nauk o Zdrowiu w Centrum Symulacji Medycznej w Białymstoku i 

Łodzi. 
5. W dniach 10-11 maja 2019 r. organizacja i przeprowadzenie Konferencji Symulacji i Edukacji Medycznej dla Studentów i 

Młodych Lekarzy. 
Jednocześnie projekt zakłada wyposażenie CSM w nowoczesną aparaturę wspomagającą procesy nauczania studentów i 
doktorantów UML takie jak: symulatory i fantomy, meble medyczne. Łączna kwota przeznaczona w projekcie na zakup 
specjalistycznego wyposażenia to 13,22 mln zł brutto. 
Projekt jest w trakcie realizacji. 
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Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (finansowanie kosztów wkładu krajowego wnoszonego na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym przedsięwzięciu) 

5. Utworzenie sieci Biobanków w 
Polsce w obrębie Infrastruktury 
Badawczej Biobanków i 
Zasobów Bimolekularnych 
BBMRI-ERIC 

39 549 517,00 PLN 
(1 329 000,00 PLN  
wartość projektu - 

Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie) 

02.01.2017-
31.12.2021   

Celem projektu jest utworzenie Polskiej Sieci Biobanków w oparciu o działania europejskiego partnera BBMRI-ERIC oraz 
dostosowanie krajowych standardów i infrastruktury w zakresie biobankowania do norm stosowanych w ramach BBMRI-ERIC. 
Projekt realizowany jest na podstawie decyzji MNISW nr DIR/WK/2017/01 w ramach konsorcjum BBMRI.pl, w skład którego 
weszło 7 podmiotów, w tym Wrocławskie Centrum Badań EIT+  sp. z o.o. (EIT+) jako Lider Konsorcjum. 
BBMRI-ERIC jest organizacją zrzeszającą instytucje i placówki badawcze zajmujące się biobankowaniem, której celem jest 
wprowadzenie wspólnych standardów dotyczących pobierania próbek, przechowywania materiału biologicznego oraz 
związanych z nim danych medycznych, a także sposobu udostępniania go podmiotom zewnętrznym, w tym ośrodkom naukowo-
badawczym oraz firmom diagnostycznym i farmaceutycznym. 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie odpowiedzialny jest za realizację Zadania 6: Analiza aspektów etycznych, prawnych i 
społecznych biobankowania ludzkiego materiału biologicznego w Polsce. W ramach projektu kadra UML brała udział w 
szkoleniach i konferencjach podnoszących umiejętności i kwalifikacje prowadzenia działalności badawczej:  

- I Naukowo-Szkoleniowa Krajowa Konferencja Biobanków Polskich. Wrocław, październik 2017; 
- International conference on Advances in neuroscience and neurotechnologies: new ethical  and governance questions, 
Warszawa, listopad 2017 
- II Konferencja Prawno-Medyczna, Rzeszów, grudzień 2017; 

- warsztaty „EOSC &Ethics workshop”, listopad 2018 

- Spotkania Członków konsorcjum BBMRI.pl. 
Projekt jest w trakcie realizacji. 

PROM – Międzynarodowa Wymiana Stypendialna Doktorantów i Kadry Akademickiej 2019 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

6. PROM – międzynarodowa 
wymiana stypendialna 
Doktorantów i Kadry 
Akademickiej 2019 

670 816,00 PLN 01.10.2019-
30.09.2021 

Celem Projektu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza 
UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. Celem wyjazdów w ramach projektu wymian jest wykonywanie zadań 
badawczych będących częścią doktoratu oraz nauka nowych technik, które mogą być zaimplementowane p-rzez nauczycieli 
akademickich we pracach dydaktycznych i badawczych prowadzonych na UML w zakresie:  

1) Wykonywania zadań badawczych będących częścią doktoratu oraz nauka nowych technik, które mogą być 
zaimplementowane na UML  

2) Prezentacji wyników badań własnych, poszerzania wiedzy oraz nawiązywania kontaktów w międzynarodowym 
środowisku naukowym. 

3) Wymiany doświadczeń, obserwacji, poznawania dobrych praktyk. 
W ramach projektu zaplanowano realizację dwóch zadań: 
Zadanie 1. Uczestnictwo doktorantów z 4 wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w programie wymiany stypendialnej 
oraz 2 doktorantów z Mongolian National University of Medical Sciences, Łącznie 33 osoby. 
Zadanie 2. Uczestnictwo kadry akademickiej w programie wymiany stypendialnej. Łącznie 7 osób.  
Kadra akademicka zyska możliwość zaprezentowania wyników prowadzonych badań na forum międzynarodowym, 
rozwinięcia umiejętności dydakt. i poszerzenia posiadanej wiedzy specjalistycznej. Pobyt w instytucjach o wysokim wskaźniku 
umiędzynarodowienia pozwoli na udoskonalenie kompetencji  komunikacyjnych i kompetencji w zakresie współdziałania, co 
wpłynie na poprawę relacji wykładowca–student. Realizacja zadań projektu minimalizuje ww. potrzeby kadry akademickiej i 
doktorantów. Dzięki budowaniu w ramach projektu relacji partnerskiej współpracy, wymianie zasobów akademickich, wiedzy 
i doświadczeń, uzyskania informacji, przykładów i implementacji sprawdzonych rozwiązań wzmocniony zostanie model 
kształcenia akademickiego nastawionego na efekty. 
Zad. 2 obejmuje wyjazdy kadry akademickiej do następujących miejsc: 
1) Wizytę stud. na Mongolian National Univer. of Medical Sciences (MNUMS) w Ułan Bator, 
2) Kongres: World Allergy Congress w Kioto,6dni/1os. 
3) Kongres: International Continence Society, Las Vegas,6dni/1os. 
4) Kongres Europ. Towarzystwa Ortodont. w Hamburgu- Congress of EOS, 5dni/3os. 
5) Staż na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie,30dni/8h/1os. 
Założone rezultaty projektu to:  
1) Poszerzenie wiedzy klinicznej nt.: schematów terapeutycznych chorób omawianych w trakcie wymian stypend., w zakr. 
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rozpoznawania różnic w przyczynach prowadzących do rozwoju określ. schorzeń, wdrożenia nowych ścieżek terapeutycznych 
oraz leczniczych w ośrodku, w którym pracują. 
2) Zdobycie umiejętności takich jak: samodzielna analiza metodyki badań oraz zdobytej wiedzy, przygotowanie wykładów dla 
studentów z wykorzystaniem najnowszej wiedzy zdobytej podczas wymian, wdrożenie nowej wiedzy do pracy klinicznej 
3) Podniesienie kompetencji społecznych takich jak: dzielenie się zdobytą wiedzą ze studentami oraz ze współpracownikami, 
umiejętności współpracy na szczeblu międzynarodowym 
Osoby z kadry akademickiej biorącej udział w projekcie to pracownicy badawczo – dydaktyczni zatrudnieni w następujących 
katedrach na stanowiskach asystent (3), adiunkt (4): 
- Wydz. Farmaceutyczny z Oddziałem  Analityki Medycznej - Katedra i Zakład Farmakognozji 
- I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym - Kat. i Zakł. Ortopedii Szczękowej, Kat. i Zakł. Stomatol. Zachowawczej z 
Endodoncją 
- II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym: - II Kat. i Klin. Ginekologii, Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej II 
Kat. Pediatrii. 
Wszystkie osoby prowadzą zajęcia dyd. ze studentami, są specjalistami w swojej dziedzinie, prowadzą badania naukowe, 
publikują (razem: 226,94-IF, 3097-PK). Należą do Polskich i zagranicznych organizacji, np.: Pol. Towarzystwa Ortodontycznego, 
International Urogynaecological Association, International Continence Society. 
Projekt jest w trakcie realizacji. 

Program Operacyjny wiedza Edukacja Rozwój  

7. HQMedED – High Qality 
Medical Education – 
Zintegrowane Programy 
Rozwoju Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie  

11 385 438,28 PLN 01.09.2018-
31.08.2022 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji społeczności akademickiej (studenci, doktoranci, pracownicy kadry kierowniczej i 
administracyjnej) w obszarach kluczowych dla rozwoju uczelni do dnia 31.08.2022r. poprzez wdrożenie ZINTEGROWANYCH 
PROGRAMÓW dla studentów (STUDENTS UP! Moduł podnoszenia kompetencji dla 1708 studentów/ek), doktorantów (Ph.D. 
STUDENTS UP! Moduł studiów doktoranckich polegających na znaczącej modyfikacji programów studiów doktoranckich poprzez 
działania uzupełniające wzmacniające interdyscyplinarność programu dla maksymalnie 15 doktorantów/ek na Wydziale 
Farmaceutycznym z Wydziałem Analityki Medycznej) oraz kadry akademickiej (MANAGEMENT UP! Moduł zarządzania w 
instytucjach szkolnictwa wyższego dla 250 osób kadry kierowniczej i administracyjnej polegający na realizacji: 
1) coachingu (grupowego i indywidualnego), 
2) szkoleń podczas wizyt studyjnych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych, 
3) konwersatoriów branżowych jeżyka angielskiego, 
4) optymalizacji rozwiązań informatycznych do zarządzania 
Zadanie obejmuje trzy różne formy wsparcia: coaching w postaci zajęć warsztatowych i sesji indywidualnych, konwersatoria 
branżowe z języka angielskiego oraz wizyty studyjne wraz ze szkoleniem.  Coaching obejmuje indywidulane spotkania i  grupowe 
warsztaty współpracy z zakresu komunikacji, zarządzania, zarządzania ludźmi, zarządzania rozwojem poprzez innowacje. 
Konwersatoria branżowe obejmują 180 godzin zajęć  z lektorem zaś w wizytach studyjnych weźmie udział kadra kierownicza i 
dydaktyczno-badawcza UML jadąc do wiodących zagranicznych ośrodków naukowo- badawczych w celu nauki i poznania best 
practise realizowanych w odwiedzanej jednostce. 
Projekt jest w trakcie realizacji. 

Program Operacyjny wiedza Edukacja Rozwój 

8. Zintegrowany Program Rozwoju 
Uniwersytetu Medycznego w 
Lublinie II 

4 786 053,43 PLN 02.09.2019-
31.08.2023 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji społeczności akademickiej w obszarach kluczowych dla rozwoju uczelni. Celem 
wsparcia kierowanego dla kadry akademickiej jest podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry uczelni w zakresie 
umiejętności dydaktycznych i prowadzenia dydaktyki w j. obcym. Celem jest też podnoszenie jakości kształcenia dzięki 
wzbogaceniu procesu dydaktycznego o nabyte nowe umiejętności przez kadrę dydaktyczną UML. Cel projektu zostanie 
osiągnięty poprzez szkolenia i wyjazdy dla pracowników dydaktycznych UML w ramach zadania 9 Projektu- Signum Temporis- 
kadry Uniwersytetu Medycznego tworzące nową rzeczywistość:  

1) Szkolenia i wyjazdy dla pracowników dydaktycznych, kierunek analityka medyczna - łącznie 20 osób 
Ścieżka szkolenia:  

a) Metody molekularne i proteomiki w procesie dydaktycznym – wykład 
b) Nowoczesne techniki medialne i informacyjne w procesie dydaktycznym – seminarium/warsztaty 
c) Wykorzystanie metod molekularnych i proteomiki w nauczaniu praktycznym – seminarium/warsztaty 
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Staże dydaktyczne i warsztaty: 
Staże: 2 os. (20 % uczestników szkoleń) na 1 edycję., 4os./2 edycje. 
W Polsce: 2 wyjazdy na staże dydakt. po 5 dni. Łącznie 4 wyjazdy 5dniowe, udział w 2 warsztatach po 3 dni/rok. 
Za granicą: 1 wyjazd na staż dydakt. po 5 dni/rok, 
Łącznie 4 wyjazdy, udział w 2 warsztatach po 5 dni/rok. 

2) Szkolenia dla pracowników dydaktycznych, kierunek farmacja - łącznie 40 osób  
a) Angielski w badaniach klinicznych – szkolenie certyfikowane 
b) Good Clinical Practice - Cerificate GCP – szkolenie certyfikowane 
c) Learning by doing – szkolenie certyfikowane 
3) Kurs językowy Academic English dla kadry badawczej, dydaktycznej oraz badawczo-dydaktycznej.  Język 

konferencyjny, język naukowy (jak pisać prace, przygotować poster, przygotować i wygłosić prezentację na 
konferencji), jak analizować literaturę naukową, język dyskusji panelowych).  

Projekt jest w trakcie realizacji. 

Program Operacyjny wiedza Edukacja Rozwój  

9. Uczelnia przyjazna – Program 
dostępności Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie dla 
osób z niepełnosprawnościami 

2 854 184, 19 PLN 0.01.2020-
31.12.2022 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności UML do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (ON) do dn. 31.12.2022r. przy 
udziale podmiotu reprezentującego ON poprzez wsparcie 6 kluczowych obszarów w zakresie dostępności uczelni dla min. 80os. 
(51K, 29M) realizowane m.in. poprzez podnoszenie umiejętności kadry w zakresie dydaktyki.  
Nauczyciele akadamiccy i kadra akedemicka wezmą udział w następujących szkoleniach i konferencjach:  
1. Kurs online: Teaching Learners with Special Educational Needs, Oxford Teachers Academy dla lektorów języka angielskiego - 5 
osób 
2. Kurs online: Teaching Learners with Dyslexia, Oxford Teachers Academy dla lektorów języka angielskiego - 5 osób 
3. Szkolenie z alternatywnych metod komunikacji oraz inkluzyjnego modelu nauczania dla kadry dydaktycznej (10 os.) 
4. szkolenie dla kadry badawczo dydaktycznej i dydaktycznej z zakresu pracy z osobami z dysfunkcją narządu wzroku ( 3 gr. x 10 
os.)  
Konferencje: 
1. 15th Conference of the European Society for the Study of English, University of Lyon, France – (udział 2 osób) 
2. 16th Conference of the European Society for the Study of English, Mainz, Germany 2022 (udział 2 osób) 
3. The 4th international conference on Teaching Deaf Learners (TDL2021), the Netherlands (udział 2 osób) 
4. 54th IATEFL Conference and Exhibition, Manchester UK 
Ponadto w ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z osobami z dysfunkcjami wzroku i 
słuchu takie jak: 
1.    Stoły z regulacją, komputery, pętla indukcyjna,  
2.    Secjalistyczna klawiatura dla os. z dysfunkcją wzroku 
3.    Linijki brajlowskie 
4.    Monitor interaktywny 
5.    Komplety komputerowe programów wspomagających (powiększający, udźwiękowiający) 
6.    Lustro do ćwiczeń wymowy 
7.    Komplety lektorskie do nauczania j. angielskiego (możliwość powiększenia tekstu, spowolnienia materiału video, robienie 
dodatkowych notatek dla studentów) 
8.    Mikroskop  
9.    Literatura specjalistyczna z płytami DVD wspomagająca i ułatwiające proces dydaktyczny studentów z dysfunkcją wzorku 
wykorzystywane przez różne przedmioty na kierunku FIZJOTERAPII m.in: Atlas funkcjonalny układu powięziowego człowieka, 
badanie, profilaktyka i terapia dysfunkcji sieci POWIĘZIOWEJ 6 pozycji 
10.  Programy udźwiękowiające i powiększające obraz w celu wspomagania studentów z dysfunkcją wzroku na Fizjoterapii 
11.  Oprogramowanie komputerowe do anatomii wspomagające studentów z dysfunkcją wzroku na kierunku fizjoterapia 
12.  Pomoce dydaktyczne wspomagające os. z dysfunkcją wzroku do nauki ANATOMII dla studentów z dysfunkcją wzroku na kier. 
Fizjoterapia 
13.  Drobne pomoce dydaktyczne wspomagające naukę osób z dysfunkcją wzroku na kierunku Fizjoterapia (kolorymetr, pH-
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metr, pomoce do badań odruchów, ciśnieniomierze, pomoce na zajęcia wychowania fizycznego, taktometry, pulsometry, 
goniometry, termometry z dużywmi wyświetlaczami, kalkulatory mówiące, zestawy do terapii zajęciowej dla osób z wadą 
wzroku, zestawy do zajęć: aktywność ruchowa (deski pływackie, makarony, pasy wypornościowe, ósemki, piłki, hantle, płetwy; 
kinezyterapia: mata, wałki, kliny, piłki, taśmy. laski gimnastyczne, drabinki dla osób słabowidzących, past do trakcji, półwałki 
(odpowiednio oznaczone, jaskrawe wyraźne barwy, elementy), poduszki sensomotoryczne, zestaw kamieni do masażu 
14.   Sterowna leżanka o jaskrawym kolorze do terapii manualnej z regulacją w ramie 
15.   Sterowna leżanka o jaskrawym kolorze do masażu z regulacją w ramie 
16.   Krzesło do masażu i mobilizacji 
17.   Szkielet anatomiczny z planszami przedstawiającymi poszczególne części ciała z wyraźnymi opisami 
18.   Zestaw goniometrów z dużą skalą 
19.   Modele wspomagające i ułatwiające proces dydaktyczny studentów z dysfunkcją wzorku wykorzystywane przez różne 
przedmioty na kierunku Fizjoterapia: Model tensegracyjny (obrazujący współdziałanie układu kostnego z mięśniowo- 
powięziowym ), Model obrazujący mechanizm pracy mięśni ramienia, Tablice układu nerwowego wypukłe 
20.   Aparatura do pomiaru aktywności mięśni, wspomagająca proces edukacji, szczególnie dla osób z dysfunkcją wzorku: 
Aparatura dokonuje m.in. pomiarów jakościowych (jakość i poziom aktywacji mieści) oraz ilościowych (dostarcza jasnych 
wskaźników o poziomie aktywacji mięśniowej. Aparatura do pomiaru aktywności mięśni, wspomagająca proces edukacji, 
szczególnie dla osób z dysfunkcją wzorku: Aparatura dokonuje m.in. pomiarów jakościowych (jakość i poziom aktywacji mieści) 
oraz ilościowych (dostarcza jasnych wskaźników o poziomie aktywacji mięśniowej. Pozwala mierzyć odpowiedź mięśniową 
leczonych obszarów). 
21.   Pomoce dydaktyczne na kierunku FIZOTERAPIA dla osób słabowidzących: *Mata Terrasensa  komplet składa się z 6 sztuk.) 
Mata w jaskrawym kolorze. Zestaw pomocny przy pracy z pacjentem geriatrycznym jak również wspomagający trening 
równowagi u studentów z dysfunkcją wzorku. 
Projekt jest w trakcie realizacji. 

Program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

10. Mistrzowie dydaktyki 227 424,00 PLN 05.12.2019-
30.06.2022 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania innowacyjnych metod dydaktycznych, 
a w szczególności tutoringu akademickiego.  
Projekt jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego o 
charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie Dydaktyki” w ramach Działania 4.3. Współpraca ponadnarodowa Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (nr POWR.04.03.00-00-0074/17). 
W ramach projektu grupa 32 nauczycieli akademickich UML weźmie udział w wizytach studyjnych w wybranych, renomowanych 
uczelniach europejskich. Następnie każdy z przeszkolonych nauczycieli poprowadzi zajęcia z wykorzystaniem tutoringu z 
wybranymi studentami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zadaniem nauczycieli akademickich będzie także 
rozpowszechnianie zdobytej wiedzy w zakresie tutoringu wśród pracowników swoich jednostek macierzystych oraz na całym 
Uniwersytecie. Obecnie w projekcie uczestniczy 32 nauczycieli akademickich. 
Ośrodki zagraniczne oferujące wizyty studyjne: 
-Ghent University (Belgia), 
-University of Groningen (Holandia), 
-University College London (Wielka Brytania), 
-Aarhus University (Dania), 
Czas trwania, forma szkolenia i program zależą od danego ośrodka. Niektóre ze szkoleń zakładają również dodatkowe spotkania 
w Polsce w formie warsztatów i konferencji. 
Projekt jest w trakcie realizacji. 
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- Doskonalenie umiejętności posługiwania się przez pracowników nowoczesnymi elektronicznymi formami komunikacji 

Najwięcej kursów realizowanych było do momentu pandemii przez Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią 

Zdalnego Nauczania oraz Bibliotekę Główną UM. Po przeniesieniu na przełomie roku 2018/2019 platformy na uczelniane 

serwery (wcześniej były to serwery UMCS) oraz ponownym skonfigurowaniu narzędzia do zdalnej pracy Moodle, na 

początku pandemii Covid-19, zostały bardzo szczegółowo opracowane materiały szkoleniowe (w postaci plików pdf) 

dotyczące obsługi tej platformy. Kurs dla pracowników UM składa się z 6 części pokazujących/opisujących jak poruszać się 

po platformie, jak tworzyć kursy, zapisywać studentów, tworzyć quizy i dzienniki ocen oraz wiele innych funkcjonalności 

Moodle. W szkoleniu były także zamieszczone krótkie filmiki pokazujące jak należy nawigować platformą i jak używać 

najbardziej popularnych funkcjonalności. Szkolenie zostało opracowane w formie pdf, ponieważ w marcu 2020 roku UM w 

Lublinie nie dysponował narzędziem do przeprowadzenia szkolenia w czasie rzeczywistym. Inne szkolenia z zakresu 

informatyki nie były przeprowadzane, ponieważ do Zakładu Informatyki i Statystyki Medycznej nie spłynęły żadne 

informacje od pracowników UM o takiej konieczność. ZIiSM przeprowadzał szkolenia z zakresu statystyki dla studenckich 

kół naukowych (na prośbę zainteresowanych). W nowym roku akademickim 2020/2021 planowane są szkolenia z 

posługiwania się platformą MS Teams. W okresie wakacyjnym platforma Moodle zostanie zaktualizowana do najnowszej 

wersji. Zostanie ona także zintegrowana z narzędziami do wideokonferencji w celu usprawnienia pracy wykładowców UM. 

 

- Opracowanie przejrzystych zasad awansowania pracowników dydaktycznych, opartych na ocenie jakości kształcenia 

Zasady awansowania na poszczególne stanowiska zostały określone w Zarządzeniu Rektora nr 127 z dnia 22 listopada 2019 
r.  w sprawie ustalenia kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich oraz pracowników 
badawczo – technicznych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie uzależniając awans od osiągniętych wyników określonych 
w kryteriach oceny okresowej.  
 
- Organizacja lub dofinansowywanie szkoleń dla pracowników  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w zakresie 

informatyki, prawa ochrony własności intelektualnej i języków obcych 

Dofinansowanie i organizacja szkoleń odbywa się na bieżąco. Szkolenia językowe organizowane przez pracowników 

Studium Języków Obcych dla pracowników naszej uczelni są corocznie dofinansowywane przez Uczelnię. Pozostałe kursy i 

szkolenia są dofinansowywane na wniosek.  CTW przekazywało natomiast informacje o możliwości wzięcia udziału w 

szkoleniach otwartych organizowanych przez Urząd Patentowy RP, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii oraz 

Uniwersytet  Jagielloński. 

- Organizowanie szkoleń dla pracowników naukowo-dydaktycznych z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł 

finansowania badań 

W Uniwersytecie odbyły się szkolenia dla prowadzących badania naukowe pracowników i doktorantów organizowane  

przez Instytut PWN-Wydawnictwo Lekarskie PZWL Sp. z o. o. pt. : „Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant" w 

terminach              8 listopada 2017 r. i 9 listopada 2017 r. 

Osoby prowadzące badania naukowe mają również możliwość uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez 

podmioty zewnętrzne. Informacje o dostępnych szkoleniach są na bieżąco przekazywane społeczności akademickiej.  

- Wprowadzenie elastyczności systemu wynagrodzeń – systemu motywacyjnego promującego nauczycieli akademickich 

aktywnie uczestniczących w procesie pozyskiwania grantów 

Z dniem 1 czerwca 2020 r. wszedł w życie pierwszy Regulamin Wynagradzania pracowników Uniwersytetu Medycznego                 
w Lublinie. Dotychczas kwestie wynagrodzeń regulowały przepisy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Prace nad kształtem Regulaminu trwały od kwietnia 2019 roku. W tym okresie udało się wypracować rozwiązania 
zapewniające elastyczność systemu wynagradzania pracowników w tym aktywnie uczestniczących w pozyskiwaniu grantów.  
Dodatkowe wynagrodzenie za pozyskanie grantu o wartości powyżej 50.000 zł przysługuje na następujących zasadach: 
a)wynagrodzenie ustalane jest na podstawie wartości kosztów bezpośrednich stanowiących podstawę naliczenia kosztów 
pośrednich dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i wynosi 5%, 
b)wynagrodzenie wypłacane jest w II ratach:-I rata po podpisaniu umowy o dofinansowanie, w wysokości 3% kwoty 
obliczonej na podstawie planowanych kosztów bezpośrednich,-II rata po złożeniu raportu końcowego, w wysokości 2% 
kwoty obliczonej na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów bezpośrednich; 
c)wynagrodzenie przysługuje łącznie członkom zespołu opracowującemu wniosek w proporcjach wskazanych przez 

głównego badacza; 
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Dodatkowe wynagrodzenie przysługuje również za pozyskanie grantu trwającego w dniu 1 czerwca 2020 r. na wniosek 
Prorektora ds. Nauki wraz z określeniem wysokości kwoty wypłaty. 
W Uczelni aktualnie funkcjonują następujące mechanizmy motywujące pracowników aktywnie uczestniczących w procesie 
pozyskiwania grantów: 
- nagrody za aplikowanie o granty zewnętrzne, 
- wynagrodzenie dodatkowe (jednorazowe, podzielone na dwie raty) z tytułu pozyskania grantu dla członków zespołu 
opracowującego wniosek, 
- możliwość przejścia na stanowiska badawcze po spełnieniu określonego  w Zarządzeniu Rektora nr 127 z dnia 22 listopada 
2019 r. kryterium dorobku naukowego. Wiąże się to jednocześnie ze wzrostem wynagrodzenia zgodnie z regulaminem 
wynagradzania. 
 

- Modyfikacja polityki kadrowej z uwzględnieniem podziału kadry na pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych 

oraz naukowych 

Od momentu wejścia w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nauczyciel akademicki może być pracownikiem 

dydaktycznym, badawczym lub badawczo-dydaktycznym. Statut UM w Lublinie w par 76 określił stanowiska, na których 

mogą być zatrudnieni nauczyciele akademiccy w naszej uczelni.  

- Stymulowanie rozwoju naukowego młodej kadry poprzez uczelniany system stypendiów doktorskich i habilitacyjnych, 

grantów wewnętrznych i urlopów naukowych 

Uczelnia stymuluje rozwój naukowy młodej kadry poprzez takie działania jak: 

- fundusz stypendialny, z puli którego przyznawane są w trybie konkursowym, coroczne stypendia Rektora dla 

pracowników, doktorantów i studentów;  

- umożliwienie młodej kadrze i doktorantom uczestniczenia w realizacji zadań badawczych finansowanych z subwencji, 

które prowadzone są w jednostkach. (członkowie zespołów wykonawców). 

- finansowanie zadań badawczych młodych naukowców i doktorantów, przyznawanych w trybie konkursowym; 

- finansowanie w ramach zadań badawczych wyjazdów na zagraniczne staże naukowo-szkoleniowe 

oraz finansowanie czynnego uczestnictwa  w konferencjach naukowych,  

- możliwość ubiegania się pracowników o płatne urlopy naukowe w celu:  przygotowania pracy doktorskiej, odbycia za 

granicą stażu naukowego albo  uczestnictwa  we  wspólnych  badaniach  naukowych  prowadzonych  z  podmiotem 

zagranicznym. 

 

Realizując trzeci cel operacyjny 

- Uwzględnienie w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu różnych form kształcenia, na odległość (distance learning, e-learning, 

on-line) 

Wprowadzone zostały nowoczesne metody dydaktyczne wykorzystujące e-learning w kształceniu, zaliczyć do nich możemy: 
- Platformę Moodle (narzędzie do e-learningu, na którym można umieszczać materiały dla studentów oraz przeprowadzać 
egzaminy i zaliczenia – w formie testów lub zadań opisowych). 
- Narzędzie Zoom – do prowadzenia wideokonferencji i spotkań ze studentami w czasie rzeczywistym (Uczelnia zakupiła 40 
licencji). Zarządzanie tym narzędziem zostało powierzone CSM. 
- w czerwcu 2020 roku zostało także uruchomione narzędzie MS Teams w ramach uczelnianej licencji Office365 służące do 
zamieszczania materiałów dla studentów w formie prezentacji oraz spotkań on-line w czasie rzeczywistym.  
- także w czerwcu 2020 roku zostało także uruchomione BigBlueButton jako narzędzie do wideokonferencji łącznie z 
instrumentami usprawniającymi zdalne nauczanie online. 
 

- Utworzenie Centrum Egzaminacyjnego - platformy - dającej możliwość elektronicznego egzaminowania, jako narzędzia do 

sprawdzania kompetencji i wiedzy studenta oraz postępów w nauce 

W CSM zostało utworzone narzędzie - platforma CMET (Centrum Medycznych Egzaminów Testowych), służąca do 
realizowania procesu egzaminacyjnego. Oprócz ww. narzędzia egzaminy testowe są przeprowadzane na platformie Moodle 
oraz MS Teams, przez poszczególnych pracowników dydaktycznych w utworzonych dla nich kursach lub w oddzielnym 
kursie egzaminacyjnym, a proces weryfikacji tożsamości studentów odbywa się jednocześnie przy użyciu narzędzia Zoom. 
Egzaminy ustne i dyplomowe do weryfikacji efektów kształcenia również wykorzystują ww. narzędzia i platformy. 
 

- Udostępnianie informacji o prowadzonych badaniach naukowych finansowanych ze środków publicznych 
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Informacje są zamieszczane na stronach internetowych Uczelni. 

 

- Wdrożenie uczelnianego systemu pomocy przy składaniu wniosków na granty zewnętrzne oraz działalność dydaktyczną 

Badawcze wspierani są na etapie aplikowania o granty przez pracowników administracji, którzy w roli redaktorów 

pomocniczych pomagają m.in. przy tworzeniu budżetów, weryfikują wnioski od strony formalnej w odniesieniu do 

regulaminów konkursów, pośredniczą w kontaktach z instytucjami finansującymi w przypadku wątpliwości co do zasad                           

i  kryteriów konkursu. 

 

- Opracowanie katalogu zasobów aparaturowych, zakresu ich wykorzystania oraz możliwości współpracy pomiędzy 

jednostkami 

W maju 2016 r. Centrum Transferu Wiedzy sporządziło rejestr zasobów aparaturowych w formie elektronicznej, obejmujący 

aparaturę badawczą powyżej 5000 zł. Rejestr został zaktualizowany w sierpniu 2019 roku. Zasady wykorzystania aparatury 

oraz współpracy pomiędzy jednostkami określone zostały w  „Regulaminie korzystania z infrastruktury badawczej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” (Uchwała Nr CDXVII/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 24 

czerwca 2015 roku) 

 

- Powołanie Centrum Innowacyjnych Badań Przedklinicznych, jako wewnętrznego konsorcjum BiR 

Wniosek pn. Utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie nr 

2020/ABM/03/00017 przeszedł w Agencji Badań Medycznych pozytywnie etap oceny formalnej w i zgodnie z 

obowiązującymi procedurami został przekazany do oceny merytorycznej. 

 

Czwarty cel operacyjny realizowano poprzez zrealizowanie następujących inwestycji ujętych w strategii: 

Budowa Centrum Symulacji Medycznej 

Budowa Centrum Stomatologii 

Adaptacja i modernizacja budynku Collegium Pathologicum 

Budowa Ośrodka Medycyny Doświadczalnej 

Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb Oddziału Anglojęzycznego 

Modernizacja ośrodka naukowo - badawczego w Krywem 

Poprawa i unowocześnienie infrastruktury "miasteczka studenckiego" 

 

 

Nazwa zadania 
Termin realizacji prac 

budowlanych 

Wartość prac 

budowlanych 

(brutto) 

Źródło Finansowania Uwagi/inne 

Hala Sportowo-

Widowiskowa 

17.01.2019 - 

17.01.2021 
54 797 000,00 zł 

MSiT - 17 985 400,00 zł 

brutto                                                          

UM - 12 850 174,00 zł 

brutto                                                        

Kredyt - 18 835 241,00 zł 

brutto                                                  

Skarbowe papiery 

wartościowe - 5 126 

185,00 zł brutto 

inwestycja w 

trakcie realizacji 
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Stomatologiczne Centrum 

Kliniczne 

15.05.2018 - 

06.04.2020 
43 624 410,00 zł 

MZ - 29 999 000,00 zł 

brutto                                                          

UM - 11 000 000,00 zł 

brutto                                                          

SCK - 2 625 410,00 zł 

brutto                    

trwa wyposażenie 

budynku 

Centrum Symulacji 

Medycznej 

15.07.2015 - 

31.12.2017 
28 044 410,27 zł 

MZ -15 839 000,00 zł 

brutto                                                          

UM - 12 205 410,27 zł 

brutto        

  

Collegium Pathologicum 

(przebudowa główna, 

dostosowanie do 

przepisów p.poż, 

odprowadzenie kanalizacji 

deszczowej) 

12.08.2013 - 

18.08.2017 
26 099 497,02 zł 

MZ - 2 386 384,56 zł 

brutto                                                                                   

UM - 10 455 792,55 zł 

brutto                                                                                         

UE - 13 257 319,91 zł 

brutto 

  

Ośrodek Medycyny 

Doświadczalnej 

19.03.2012 - 

30.11.2015 
26 904 883,89 zł 

UE - 24 155 924,80 zł 

brutto                                                                           

UM - 2 748 959,09 zł 

brutto 

  

Odddział Anglojęzyczny 

(TBV) 

08.08.2018 - 

17.10.2018 
209 599,38 zł 

środki własne 
  

Remont i przebudowa 

Collegium Novum 

01.04.2010 - 

13.04.2014 
16 001 759,02 zł 

NFOŚiGW - 2 027 150,61 zł 

brutto                                                   

MZ - 8 163 000,00 zł 

brutto                                                                                

UM - 5 811 609,11 zł 

brutto 

  

Ośrodek naukowo-

badawczy w miejscowości 

Krywe 

12.06.2017 - 

31.08.2020 
703 768,56 zł środki własne 

inwestycja w 

trakcie realizacji, 

pożar na budowie 

- spłoneła część 

nadziemna - 

aktualnie budynek 

w trakcie 

odbudowy 

Dostosowanie Domów 

Studenta do potrzeb osób 

niepełnosprawnych - 

zmiana sposobu 

użytkowania budynku DS3 

na budnek dydaktyczny - 

Collegium Didacticum 

(etapowo) 

09.02.2016 - 

30.09.2019 
3 269 366,03 zł środki własne 

naliczono kary 

umowne w 

wysokości 9 

554,09  zł brutto 

za przekroczenie 

terminu 

umownego 

Naprawa elewacji wraz ze 

zmianą kolorystyki 

budynku Coll. Universum 

04.07.2017-17.10.2017 592 504,94 zł środki własne   
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Naprawa elewacji wraz ze 

zmianą kolorystyki 

budynku Coll. Maius-

Anatomicum 

03.06.2015 - 

27.08.2015 
399 997,41 zł 

środki własne 

  

Poprawa i 

unowocześnienie 

infrastruktury "miasteczka 

studenckiego" w tym, 

przebudowy węzłów 

cieplnych, modernizacja 

instalacji ciepłej wody w 

budynkach w celu 

optymalizacji kosztów 

zużycia,  dostosowanie 

budynków do przepisów 

pożarowych 

24.06.015 - 19.09.2017 1 674 313,78 zł środki własne   

Laboratorium 

diagnostyczne SARS-Cov-2 

31.03.2020 - 

10.04.2020 
195 188,70 zł 

środki własne 
  

Aula A w SPSK4 
28.12.2016 - 

28.05.2017 1 498 481,55 zł środki własne 
  

Aula U w SPSK4 
29.05.2018 - 

15.12.2018  
1 540 690,01 zł środki własne 

naliczono kary 

umowne w 

wysokości 24 

651,04 zł brutto za 

przekroczenie 

terminu 

umownego 

Aula R w SPSK4 
12.06.2017 -  

29.12.2017 1 398 443,21 zł środki własne 
  

Aula w USD 
09.07.2019 - 

09.01.2020 1 824 908,27 zł środki własne 
  

Adaptacja pomieszczeń 

parteru w Collegium 

Universum na potrzeby 

Zakładu Hematoonkologii 

Doświadczalnej 

20.06.2018  - 

28.09.2018  
558 995,76 zł środki własne   

Wentylacja sal sekcyjnych 

w Coll. Maius-

Anatomicum 

17.10.2016 - 

17.12.2016 
387 450,00 zł środki własne   
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Wykonanie klimatyzacji w 

budynkach Uczelni 
2012-2020 1 255 190,34 zł środki własne 

kwota nie zawiera 

wykonania 

klimatyzacji w 

nowych 

obiektach, która 

była wykonana w 

całości zadania, 

wyłącznie 

doposażenie 

"starszych" 

obiektów. Kwota 

łącznie z 

planowanymi do 

wykonania w roku 

2020 

 

SUMA: 

210 980 858,14 

zł 

   

Uniwersytet Medyczny w Lublinie od wielu lat korzysta z łączy internetowych w technologii światłowodowej umożliwiającej 

dostęp zasobów Internetu.  W swojej infrastrukturze sieciowej posiada również łącza o dużej przepustowości pomiędzy 

budynkami UM. 

 

Przy realizacji piątego celu operacyjnego podjęto następujące działania  

- Opracowanie systemu informowania zarówno interesariuszy wewnętrznych jak i zewnętrznych o funkcjonowaniu Uczelni 

oraz opracowanie ”krótkiej ścieżki” dojścia do informacji celowej w systemie informatycznym Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie posiada wyszukiwarkę na stronie internetowej, która pozwala szybciej dojść do 
informacji celowej poprzez wprowadzanie haseł wyszukiwania. 

- Opracowanie i wdrożenie zasad aktualizacji uaktywnienia stron internetowych jednostek organizacyjnych Uczelni, jako 
narzędzia komunikacji oraz polityki wizerunkowej 

Zasady aktualizacji informacji publikowanych w serwisach internetowych www UM reguluje Zarządzenie JM Rektora ZR 
112/2016 z dnia 25.10.2016, które określa m.in. role Redaktora Naczelnego, Redaktora, Administratora, Grafika, Tłumacza,  
a także opisuje technikę publikowania treści. 

-Wprowadzono zasadę elektronicznego głosowania na posiedzeniach rad wydziałów a po rozpoczęciu Pandemii Covid-19 

wszystkie posiedzenia organów uczelni odbywają się zdalnie, w tym glosowania tajne.  

- Stałe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego poprzez uzyskiwanie nowych funkcjonalności następowało 

w sposób ciągły i kształtowało się następująco:  

W latach 2016-2020 Zintegrowany System Informatyczny został rozbudowywany o nowe funkcjonalności m.in.: 

2016 
Informacja o wynagrodzeniach pracownika dostępna poprzez Portal Pracowniczy UM. 
Wydruk KOOS z datą zaliczenia semestru. 
Wydruk KOOS z danych zawartych w indeksie archiwalnym 
Wprowadzenie do minimum kadrowego możliwości generowania na języki (polski, angielski, dowolny) 
Rozbudowa funkcjonalności w module PL Płace (33 210,00 zł brutto) 
Środki trwałe – operacje grupowe- wdrożenie 
Rozszerzenie funkcjonalności ZSI o możliwość generowania   E –deklaracji 
Rozbudowa zaświadczeń studenta 
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Wprowadzenie niezmiennych numerów inwentarzowych  
Rozszerzenie zakresu danych w pliku migracyjnym w modułu Rekrutacja do Systemu Dziekanatowego 
Wdrożenie systemowej obsługi Komisji stypendialnej  
Wprowadzenie mechanizmów wyliczających automatycznie podatek od świadczeń  
Utworzenie raportu zawierającego dekretację wynagrodzeń na kontach księgowych 
 
2017 
Możliwość rozliczenia projektu naukowego z więcej niż jednego stanowiska kosztów 
Rozbudowa mechanizmu rozliczania dydaktyki  
Rozbudowa moduły Płace o nowe składniki wynagrodzeń 
Rozszerzenie zakresu danych w pliku migracyjnym w modułu Rekrutacja do Systemu Dziekanatowego 
Możliwość podglądu wniosków dla Kierownika projektu naukowego w przypadku gdy nie jest wnioskodawcą 
Zakup nowych raportów 
Zakup mechanizmu jednolitego logowania 
Zakup mechanizmu automatycznej dekretacji faktur kosztowych 
Rozbudowa ewidencji Środków Trwałych 
Funkcjonalność wyliczania przychodów i kosztów autorskich na listach bieżących 
 
2018 
Dodatkowe funkcjonalności usprawniające dokonywanie przelewów w module Finansowym 
Zakup nowych raportów 
 
2019 
Zakup nowych raportów 
Rozbudowa moduły Płace o nowe składniki wynagrodzeń 
Rozbudowa mechanizmu dekretującego 
 

Rozwijając system informatyczny do zarządzania informacją i komunikacją wewnętrzną Uczelnia zrealizowała także 

następujące inwestycje: 

 Dostawa punktów dostępowych (w ramach umowy UM-ZP-262-09/01/16, wartość 199 875,00 zł brutto 23% VAT) oraz 
przełączników sieciowych (w ramach umowy UM-ZP-262-09/02/16, wartość 71 586,00 zł brutto 23% VAT) w ramach 
postępowania UM-ZP-262-09/16, 

 Dostawa systemu monitorowania, kontroli dostępu oraz nagrywania zdalnych sesji administracyjnych do infrastruktury 
serwerowej w ramach postępowania UM-ZP-262-16/16 (umowa nr UM-ZP-263-16/1/16), wartość 74 415,00 zł brutto 
23% VAT, 

 Dostawa serwerów w ramach postępowania UM-ZP-262-37/16 (umowa nr UM-ZP-263-37/16), wartość 101 675,49 zł 
brutto 23% VAT), 

 Dostawa serwera do monitoringu w ramach postępowania UM-ZP-262-57/16 (umowa nr UM-ZP-263-57-1/16), wartość 
50 558,69 zł brutto 23% VAT) 

 „Wykonanie przyłączy światłowodowych dla budynku ZICSM Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, którego celem było 
wykonanie robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu kompletnych telekomunikacyjnych łączy 
światłowodowych wraz z kanalizacją wtórną lub systemem mikrokanalizacji, łączących wskazane lokalizacje i urządzenia 
Zamawiającego na terenie miasta Lublin w następujących lokalizacjach: ul. Chodźki 1 (Collegium Universum), ul. Chodźki 
4 (ZICSM), ul. Chodźki 4A (Collegium Pharmaceuticum), ul. Jaczewskiego 8 (Collegium Pathologicum) (umowy nr UM-DI-
263-6/17), wartość 94 795,41 zł brutto 23% VAT, 

 Dostawa i instalacja urządzeń sieciowych w ramach projektu - Umowa nr POWR.05.03.00-00-0009/15-00 z dnia 12 
kwietnia 2016 r. o dofinansowanie projektu "MediQ - symulacja w edukacji medycznej - program rozwojowy 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, łączna wartość umów, zawartych ramach 
postępowania nr UM-ZP-262-55/17 wyniosła 2 188 252,41 zł brutto 23% VAT, 

 Dostawa i montaż stanowiska do kodowania etykiet mającego na celu ochronę zbiorów bibliotecznych dla Biblioteki 
Głównej UM w Lublinie na podstawie umowy UM-DI-263-9/18, wartość 61 536,90 zł brutto 23% VAT, 

 Usługa przeprowadzenia audytu informatycznego w ramach projektu „HQMedEd - High Quality Medical Education - 
Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 
Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie umowy UM-DI-263-13/18, wartość 49 200,00 zł brutto 23% VAT, 

 Dostawa urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach umowy UM-DI-263-27/18, wartość 
144 148,62 zł brutto 23% VAT, 

 Dostawa serwera z oprogramowaniem do wirtualizacji w ramach projektu „MediQ – symulacja w edukacji medycznej – 
program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, Umowa nr POWR.05.03.00-00-0009/15-00, Program 
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Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 
Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa nr UM-ZP-263-29/1/18) wartość 46 002,00 zł brutto 23% VAT. 

 Dostawa serwera z oprogramowaniem do wirtualizacji w ramach projektu „Polska Platforma Medyczna: portal 
zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”, umowa nr POPC.02.03.01-00-0008/17-00, Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i 
użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie nr 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora 
publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (umowa nr UM-ZP-263-29/2/18) wartość 49 692,00 zł brutto 23% VAT. 

 Dostawa systemu do monitorowania sieci, audytu sprzętu i oprogramowania, zdalnej pomocy technicznej oraz ochrony 
danych przed wyciekiem w ramach umowy UM-DWI-263-13/19, wartość 93 603,00 zł brutto 23% VAT, 

 Wymiana przełączników w budynku Collegium Maius – Anatomicum, Support dla ISE, Budowa sieci bezprzewodowego 
dostępu do internetu oraz systemu monitoringu wizyjnego w Domu Studenta nr 2, Budowa sieci bezprzewodowego 
dostępu do internetu oraz systemu monitoringu wizyjnego w Domu Studenta nr 4, Budowa sieci bezprzewodowej w 
budynku Collegium Maximum, Budowa sieci bezprzewodowej i systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Collegium 
Maius – Anatomicum, Urządzenia sieciowe dla DS3 (4 piętro) (kasą rządzi Dział Techniczny), Zakup przełączników do 
Col.Novum w ramach postępowania UM-ZP-262-55/19, łączna wartość umów 426 823,53 zł brutto 23% VAT, 

 Dostawa systemu do szyfrowania danych i plików w ramach umowy UM-ZP-263-67/19, wartość 104550,00 zł brutto 
23% VAT, 

 Zakup zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania uczelnią w ramach projektów „IP.UML – Innowacyjna 
Platforma elektronicznych usług publicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2: CYFROWE 
LUBELSKIE, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLU.02.01.00-06-0038/16-00 z 
dnia 28.06.2018r oraz „HQMedEd – High Quality Medical Education – Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś 
Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na 
podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z023/17-00 z dnia -8.05.2018r., postępowanie nr UM-ZP-
262-24/19, wartość 16 477 055,40 zł brutto 23% VAT. 

 Dostawa i montaż urządzeń do monitoringu w ramach postępowania UM-ZP-262-9/20, łączna wartość umów 268 
448,98 zł brutto 23% VAT, 

 Dostawa licencji na system pocztowy, licencji platformy komunikacyjnej oraz licencji na systemy operacyjne niezbędne 
do uruchomienia systemu pocztowego i platformy komunikacyjnej w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - II edycja” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś 
Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – postępowanie 
przygotowywane przez DZP, 

 Dostawa komputerów przenośnych do zdalnego nauczania w ramach umowy UM-DWI-263-8/20, wartość 362 653,20 zł 
brutto 23% VAT. 

Po wprowadzeniu stanu epidemicznego zostały wdrożone rozwiązania informatyczne umożliwiające: 

1. zdalną pracę dla pracowników UM poprzez konfiguracje tuneli VPN oraz wykonano przekierowania telefonów 
stacjonarnych na komórkowe. 

2. uruchomiono na szeroką skalę platformy zdalnego nauczania oraz przeprowadzania egzaminów metodą zdalną 
dla studentów UM. 

3. uruchomiono dla pracowników i studentów platformy komunikacyjne: Webex, Office 365 i Zoom umożliwiające 
kontakt poprzez połączenia wideo. 

Realizując ostatni z celów operacyjnych Strategii Rozwoju  

- Powołano centrum transferu technologii i inkubatora wynalazczości i innowacji – Centrum Transferu Wiedzy UM w 

Lublinie.  

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (CTW)  jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, mającą status centrum transferu technologii, o którym mowa w art. 86 ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.). Celem działania Centrum jest                                 
- komercjalizacja bezpośrednia wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym 
w Lublinie oraz wspieranie jednostek podstawowych Uczelni w zakresie współpracy naukowej, rozwoju badań i transferu 
wiedzy. 
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- Poszerzenie oferty doradczo-informacyjnej dla społeczności akademickiej w zakresie ochrony praw wyłącznych 
Oferta doradczo-informacyjna została poszerzona w związku z wejściem w życie zmienionego Regulaminu zarządzania 
prawami własności intelektualnej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, z dniem 28 czerwca 2017 roku i włączeniem 
Centrum Transferu Wiedzy w proces notyfikacji dóbr intelektualnych. 
W Centrum Transferu Wiedzy od 1 lipca 2017 roku jest zatrudniony pracownik realizujący zadania z zakresu ochrony 
własności intelektualnej, oraz świadczący pomoc doradczą w zakresie ochrony praw wyłącznych. Pracownik ten udziela 
konsultacji prawnych, przyjmuje wnioski zgłoszenia dóbr intelektualnych, sporządza umowy dot. ochrony praw wyłącznych 
dot. dóbr intelektualnych, a także proceduje wszelkie dokumenty związanie z IP zgodnie z regulacjami wewnętrznymi 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz powszechnie obowiązującym prawem. 
Ponadto oferta doradczo-informacyjna została poszerzona o informacje w formie aktualności publikowanych na stronie 
internetowej CTW oraz profilu Facebook CTW. 
W związku z prowadzeniem na początku 2020 r prac przedwdrożeniowych z zakresie Zintegrowanego Systemu 
Informatycznego Uczelni, Centrum Transferu Wiedzy opracowało  procedurę elektronicznego zgłoszenia wniosku dobra 
intelektualnego, włączoną do wdrożenia. 
 

- Wsparcie konsultacyjne dla kadry Uniwersytetu Medycznego w Lublinie we współpracy z Rzecznikiem Patentowym Uczelni 

w zakresie możliwości tworzenia spółek celowych 

Centrum Transferu Wiedzy nie świadczyło wsparcia dla kadry UM w zakresie możliwości tworzenia spółek celowych. 
Podstawowym zadaniem  spółki celowej uczelni jest prowadzenie za jej pośrednictwem procesu komercjalizacji pośredniej 
wyników (niektórych) badań naukowych, tj obejmowanie udziałów lub akcji w spółkach odpryskowych. Spółka celowa ma 
stanowić „bufor” pomiędzy uczelnią, a spółką odpryskową powołaną w celu komercjalizacji. Zgodnie z ustawą spółkę 
celową uczelni publicznej tworzy rektor za zgodą senatu. Z reguły uczelnia ma jedną spółkę celową , która obejmuje udziały 
w innych spółkach. 
 

-Opracowanie i upowszechnianie wewnętrznych procedur regulujących warunki komercjalizacji wyników prac badawczych 

kadry naukowej Uczelni 

Senat Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w dniu 17.12.2014 r uchwalił Regulamin zarządzania własnością intelektualną                

w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie tj. załącznik do Uchwały Nr CCCLIV/2014 Senatu UM w Lublinie z dnia 17 grudnia 

2014 roku Regulamin Zarządzania prawami własności intelektualnej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 

Nowelizacja ww. regulaminu nastąpiła w 2017 roku , poprzez Załącznik do Uchwały Nr LXXXIV/2017 Senatu Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie z dnia 28 czerwca 2017 roku. 

Obecnie regulacje dotyczące wewnętrznych procedur komercjalizacji wyników prac badawczych kadry naukowej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, znajdują się w Rozdziale IV (Zasady postępowania ze zgłoszonymi dobrami) własności 

intelektualnej, komercjalizacja i podział zysku Regulaminu zarzadzania prawami własności intelektualnej w Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie z dnia 28 czerwca 2017 roku (Uchwała Nr LXXXIV/2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie). 

Upowszechnianie ww. regulaminu odbywa się  poprzez zamieszczenie treści ww. regulacji na głównej stronie www 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w zakładce Centrum Transferu Wiedzy-Dokumenty. 


