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Słowo JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Wśród najpilniejszych, obligatoryjnych powinności, jakie spoczywają na władzach
Uczelni w najbliższym czasie, na czoło wybija się ustalenie kierunków rozwoju Uniwersytetu
Medycznego w latach 2013-2022.
Sformułowanie planowanych działań oraz określenie narzędzi do ich realizacji to
niełatwe zadanie, którego podjął się powołany przeze mnie zespół współpracowników.
Powstały dokument programowy, określany mianem uniwersyteckiej mapy drogowej,
obejmuje strategicznie ważne kierunki, priorytety, tendencje oraz postulaty rozwoju Uczelni.
Zaprojektowana Strategia wkomponowuje się w przewidywane nowe trendy nauki
polskiej, tendencje edukacji wyższej oraz uwzględnia ich praktyczne konsekwencje.
Co istotne, projekt wykazuje dużą spójność z krajowymi dokumentami strategicznymi,
aktami prawa normującymi działalność szkół wyższych w Polsce, a także z regulacjami
wynikającymi z aktów prawa wewnętrznego Uczelni, ponadto uwzględnia podmiotowość
jednostek organizacyjnych UM w realizacji dedykowanych działań.
Nie brakuje w projekcie Strategii potencjalnie dobrych pomysłów, których realizacja
w latach przyszłych może stać się siłą napędową wzrostu pozycji Uniwersytetu na arenie
krajowej i międzynarodowej.
Przeformułowana została w Strategii, zgodnie z duchem czasu, zawierająca cele
generalne misja oraz wizja horyzontalna rozwoju Uczelni z dotychczasowej formy opisowej
na rekomendowaną współcześnie – zadaniową.
Dziękuję Zespołowi ds. opracowania strategii za zidentyfikowanie głównych problemów
rozwojowych Uniwersytetu Medycznego, wyartykułowanie myśli i poglądów władz Uczelni.
Wyrażam podziękowanie wszystkim członkom Zespołu za niezwykłą kreatywność,
zaangażowanie i odpowiedzialność, a także za wkład intelektualny wniesiony w kreowanie
modelu rozwoju UM, jak również przygotowanie założeń do jego realizacji.
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Uchwała Nr LVII/2013
Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie uchwalenia
„Strategii Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na lata 2013 - 2022”

Na podstawie § 46 pkt 5 Statutu Akademii Medycznej w Lublinie z dnia 28 marca
2012 roku, Senat Uniwersytetu Medycznego w Lublinie uchwala, co następuje:

§1
Senat Uniwersytetu Medycznego w Lublinie uchwala „Strategię Rozwoju Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie na lata 2013-2022”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Senat zobowiązuje Rektora do powołania Zespołu ds. WdraŜania Strategii Rozwoju
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, którego zadaniem będzie konkretyzacja kierunków
rozwoju wskazanych w Strategii, koordynacja Strategii Uczelni ze strategiami jednostek
podstawowych oraz monitoring i ewaluacja.

§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.
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Metoda opracowania/realizacji Strategii rozwoju
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na lata 2013 – 2022
Patrząc na zmiany, jakie wprowadza nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym
z 2011 r., jak choćby te dające uczelniom swobodę w określaniu swojej misji czy tworzeniu
programów nauczania, można z całą pewnością stwierdzić, że mamy do czynienia z nową
rzeczywistością, nieokreśloną co do prawidłowości, którym ona podlega i skoncentrowaną
na jakości, której warunki realizacji autonomicznie definiują same uczelnie. Opisywana
rzeczywistość jawi się więc raczej jako wyzwanie do samookreślania niż wypełnianie
odgórnie opracowanych wzorców. Nie może to pozostać bez znaczenia dla samej metody
opisu rzeczywistości a mówiąc wprost doboru metod i narzędzi budowania strategii rozwoju
tej oto konkretnej uczelni zawodowej/uniwersytetu/akademii.
Wykorzystanie metod scenariuszowych w planowaniu strategicznym uzasadnione jest
w sytuacji gdy:
− nie dysponuje się dostateczną wiedzą o prawidłowościach analizowanych zjawisk,
− zjawisko ma charakter nieciągły, więc istnieje przeskok między przeszłością
a teraźniejszością oraz teraźniejszością a przyszłością,
− zjawiska nie poddają się sformalizowanemu opisowi czyli mają charakter
jakościowy.
Stąd też metoda budowania niniejszej strategii w głównej mierze opiera się na analizie
scenariuszy identyfikujących czynniki rozwojowe Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ze
szczególnym uwzględnieniem kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego wskazanych
w Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 r. oraz diagnozie potrzeb
i proponowanych rozwiązań przedstawionej przez jednostki podstawowe oraz władze uczelni
odpowiedzialne za poszczególne obszary jej działania. Kolejne etapy opracowania/realizacji
Strategii rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na lata 2013-2022 oraz ścieżkę
przepływu i przetwarzania informacji w tym procesie obrazuje poniższy schemat.
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I. DIAGNOZA
1. Identyfikacja obszarów rozwojowych UM w Lublinie (Zarządzenie Rektora
nr 122/2012 z dn. 20.11.2012 r.)
2. Diagnoza problemów/potrzeb, propozycje celów i działań w poszczególnych obszarach
rozwojowych (Prorektorzy, Kanclerz, Zespół ds. Szpitali Klinicznych)
3. Powołanie Zespołu ds. opracowania Strategii UM w Lublinie (Zarządzenie Rektora
nr 1/2013 z dn. 04.01.2013 r.) – przyjęcie metody opracowania/realizacji strategii.
4. Diagnoza potrzeb i proponowanych rozwiązań z wykorzystaniem metody analizy
scenariuszy w odniesieniu do celów strategicznych Strategii rozwoju szkolnictwa
wyższego w Polsce do 2020 r. - jednostki podstawowe UM w Lubinie

II. ANALIZA
1. Analiza porównawcza propozycji przedstawionych przez poszczególne jednostki
podstawowe UM w Lublinie z uwzględnieniem materiału diagnostycznego
przygotowanego przez władze uczelni – zestawienie propozycji działań/celów
w podziale na podstawowe obszary działalności uczelni

(kształcenie, badania,

współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym) – grupa robocza w ramach
Zespołu ds. opracowania Strategii UM w Lublinie
2. KONSULTACJE MATERIAŁU ROBOCZEGO (zestawienia propozycji działań/celów
w podziale na podstawowe obszary działalności uczelni) – uzupełnienie materiału
diagnostycznego przygotowanego przez jednostki podstawowe jak i władze uczelni –
Zespół ds. opracowania Strategii UM w Lublinie.
3. Identyfikacja podstawowych obszarów tematycznych w zestawieniu propozycji
działań/celów w podziale na podstawowe obszary działalności uczelni – identyfikacja
czynników rozwojowych UM w Lublinie - grupa robocza w ramach Zespołu
ds. opracowania Strategii UM w Lublinie
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III. PLANOWANIE
1. Synteza materiału diagnostycznego w zakresie czynników rozwojowych UM
w Lublinie – określenie misji i wizji uczelni

(wersja robocza)- grupa robocza

w ramach Zespołu ds. opracowania Strategii UM w Lublinie
2. Budowanie struktury celów- działań – określenie celów strategicznych i właściwych
im celów operacyjnych, kategoryzacja działań w odniesieniu do celów strategicznych
– wstępna wersja strategii obejmująca plan dokumentu, wizję, misję uczelni,
identyfikację celów strategicznych i operacyjnych oraz kategoryzację działań - grupa
robocza w ramach Zespołu ds. opracowania Strategii UM w Lublinie
3. KONSULTACJE WSTĘPNEJ WERSJI STRATEGII – korekta materiału w zakresie
hierarchizacji celów, identyfikacji działań przypisanych do poszczególnych celów
operacyjnych - Zespół ds. opracowania Strategii UM w Lublinie
4. Operacjonalizacja strategii – identyfikacja relacji cel strategiczny – cele operacyjne –
działania, określenie wskaźników pomiaru realizacji celów – Strategia rozwoju
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - Zespół ds. opracowania Strategii UM
w Lublinie
5. Konsultacje Strategii rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na lata 2013–
2022 – przedstawiciele społeczności akademickiej UM w Lublinie
6. Opracowanie

ostatecznej

wersji

dokumentu

po

konsultacjach

-

Zespół

ds. opracowania Strategii UM w Lublinie
7. Uchwała Senatu UM w Lublinie zatwierdzająca Strategię

rozwoju Uniwersytetu

Medycznego w Lublinie na lata 2013 - 2022
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IV. WDRAŻANIE
1. Powołanie Zespołu ds. wdrażania Strategii

rozwoju Uniwersytetu Medycznego

w Lublinie na lata 2013 – 2022 (Zarządzenie Rektora UM w Lublinie)
2. KONKRETYZACJA kierunków rozwoju wskazanych w Strategii rozwoju Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie na lata 2013 – 2022 – ilościowe określenie wskaźników,
analiza ryzyka, modyfikacja planów operacyjnych – Zespół ds. wdrażania Strategii
rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na lata 2013 – 2022 – zadanie ciągłe
3. KOORDYNACJA Strategii rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na lata 2013–
2022 ze strategiami jednostek podstawowych Zespół ds. wdrażania Strategii rozwoju
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na lata 2013–2022 – zadanie ciągłe
4. MONITORING I EWALUACJA – zgodnie z przyjętym planem ewaluacji - Zespół ds.
wdrażania Strategii rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na lata 2013 –
2022.
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MISJA
ŁĄCZĄC TRADYCJĘ I NOWOCZESNOŚĆ ROZWIJAMY KOMPETENTNE KADRY ZAWODÓW
MEDYCZNYCH W OPARCIU O ZASOBY NAUKOWE I DYDAKTYCZNE
UCZESTNICZYMY JAKO SPOŁECZNOŚĆ AKADEMICKA W DOKONUJĄCYCH SIĘ ZMIANACH
RYNKOWYCH Z TROSKĄ O JAKOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ KSZTAŁCENIA
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

WIZJA
Chcemy, aby Uniwersytet Medyczny w Lublinie dzięki realizacji tej Strategii w 2022 r.
stał 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.
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CEL STRATEGICZNY 1
Indywidualizacja i priorytetyzacja działalności naukowo-dydaktycznej uczelni
Analiza

porównawcza

materiału

diagnostycznego

opracowanego

przez

jednostki

podstawowe, zorientowanego na cele Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego na lata 2012 2020 oraz materiału bezpośrednio odnoszącego się do obszarów rozwojowych uczelni
wskazanych w Zarządzeniu Rektora UM w Lublinie nr 122/2012 daje pierwszeństwo dwóm
kierunkom zmian tak w obszarze działalności dydaktycznej jak i badawczej. Przywoływane
zestawienie proponowanych rozwiązań koncentruje się bowiem na indywidualizacji oraz
priorytetyzacji jako wspólnym mianowniku tego co należy robić mając na uwadze wysoką
jakość kształcenia i nauki. Przy czym spojrzenie to jest spojrzeniem do wewnątrz tego, co
określamy mianem działalności uczelni i identyfikuje czynniki rozwojowe, które stanowią
o autonomiczności uniwersytetu rozumianej jako suwerenność i specyfikacja działalności.
Dokonując

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 obejmuje:
1. Doskonalenie programów kształcenia umożliwiających absolwentom podjęcie
zróżnicowanych zadań zawodowych i społecznych
2. Zwiększenie aktywności uczestników działalności dydaktycznej i badawczej Uczelni
3. Opracowanie programu rozwoju działalności badawczej Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie.
Poszukując słów kluczowych dla tak zidentyfikowanego obszaru rozwojowego uczelni można
cytować zapisy Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego na lata 2012 -2020 - różnorodność,
konkurencyjność, efektywność.
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CEL STRATEGICZNY 1: INDYWIDUALIZACJA I PRIORYTETYZACJA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ
UCZELNI
CEL OPERACYJNY
1.1 Doskonalenie
programów kształcenia
umożliwiających
absolwentom podjęcie
zróżnicowanych zadań
zawodowych i społecznych

DZIAŁANIE
1.1.1 Wprowadzenie do programów
kształcenia Subject Based Learning i
Problem Based Learning jako
nowoczesnych metod dydaktycznych i
dostosowanie narzędzi monitorowania
efektów kształcenia do
ww. metod
1.1.2 Włączenie do programów
kształcenia umiejętności i kompetencji
pozamedycznych
1.1.3 Wprowadzenie kursów (zajęć)
poszerzających wiedzę studentów o
efekty kształcenia wykraczające poza
standard
1.1.4 Wprowadzanie nowoczesnych
metod dydaktycznych, w szczególności z
wykorzystaniem e-learningu w
kształceniu i/lub weryfikacji efektów
kształcenia
1.1.5 Wprowadzanie nowych
przedmiotów specjalnościowych w
ramach studiów w odpowiedzi na
zapotrzebowanie rynku oraz zgłaszane
inicjatywy podmiotów zewnętrznych
1.1.6 Poszerzanie uprawnień wydziałów
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do
nadawania stopni naukowych
1.1.7 Doskonalenie systemu
akademickich praktyk zawodowych, w
szczególności w obszarze geriatrii
1.1.8 Zwiększenie liczby i kreowanie
nowych
modułów/przedmiotów/fakultetów do
wyboru przez studenta w celu
indywidualizacji toku studiów
1.1.9 Poszerzenie oferty kształcenia w
języku angielskim o studia III stopnia
1.1.10 Tworzenie programów
kształcenia, w szczególności na studiach
III stopnia prowadzonych wspólnie z
zagranicznymi ośrodkami akademickimi
w kluczowych obszarach kształcenia
dostosowanych do „Strategii Europa
2020”
1.1.11 Opracowanie i promocja oferty
kursów w oparciu o nowoczesne
narzędzia internetowe i e -learningowe,
w warunkach konkurencji ofert firm
szkoleniowych

WSKAŹNIK/REZULTAT
(Liczba modułów z wykorzystaniem SBL i
PBL/liczba przedmiotów programu
kształcenia)*100%
(Liczba prowadzących zajęcia
przeszkolonych w zakresie stosowania
nowoczesnych narzędzi
dydaktycznych/liczba prowadzących
zajęcia ogółem)*100%
Wysoki stopień zadowolenia studentów
z wykorzystywania nowoczesnych metod
dydaktycznych przez prowadzących
zajęcia
(Liczba modułów,
w których kształtowane są dodatkowo
kompetencje pozamedyczne/liczba
przedmiotów na danym kierunku w
ogólne)*100%
Liczba modułów kształtujących
umiejętności i kompetencje
pozamedyczne
Liczba kursów poszerzających wiedzę
o efekty kształcenia wykraczające poza
standard
Wysoki odsetek zadowolonych
studentów uczestniczących w zajęciach
poszerzających wiedzę poza standard
Liczba modułów realizowanych
z wykorzystaniem nowoczesnych metod
dydaktycznych, w tym
e-learningu /liczba modułów na
kierunku)*100%
Liczba nauczycieli akademickich
przeszkolonych przez Dział Informatyczny
w zakresie korzystania z metod elearningu
Liczba nauczycieli korzystających przy
weryfikacji efektów kształcenia z pomocy
narzędzi e- learningowych
Liczba inicjatyw dotyczących modułów
specjalnościowych zgłoszonych przez
podmioty zewnętrzne
Liczba nowych modułów
specjalnościowych wprowadzonych w
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CEL STRATEGICZNY 1: INDYWIDUALIZACJA I PRIORYTETYZACJA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ
UCZELNI
CEL OPERACYJNY

DZIAŁANIE

WSKAŹNIK/REZULTAT
ramach studiów w odpowiedzi na
zapotrzebowanie rynku
Liczba uprawnień wydziałów do
nadawania stopni naukowych
Liczba praktyk zawodowych inicjowanych
przez studenta
(Liczba praktyk zawodowych
inicjowanych przez studenta/ogólna
liczba studentów)*100%
Odsetek studentów wskazujących wysoki
poziom zadowolenia z praktyk
zawodowych
Liczba modułów /fakultetów możliwych
do wyboru przez studenta na kierunku
studiów
Liczba studentów na studiach III stopnia
prowadzonych w języku angielskim
Liczba studentów na studiach III stopnia
prowadzonych w języku
angielskim/ogólna liczba doktorantów
*100%
Liczba programów kształcenia
prowadzonych wspólnie z zagranicznymi
ośrodkami akademickimi
Liczba kursów opartych
o nowoczesne narzędzia internetowe
Liczba uczestników w kursach opartych
o nowoczesne narzędzia internetowe

1.2 Zwiększenie
aktywności uczestników
działalności dydaktycznej i
badawczej Uczelni

1.2.1 Opracowanie oferty edukacyjnej i
informacyjnej, w tym z zakresu
funkcjonowania rynku usług medycznych
ułatwiające studentom wybór
specjalizacji
1.2.2 Wdrożenie formuły konsultacji
programów kształcenia(form, metod,
treści) ze studentami i doktorantami oraz

(Liczba uczestników
w kursach opartych
o nowoczesne narzędzia
internetowe/ogólna liczba
studentów)*100%
Liczba spotkań lub szkoleń z zakresu
poszczególnych specjalizacji
Odsetek studentów wysoko oceniających
przydatność oferty edukacyjnej – szkoleń,
spotkań ułatwiających wybór
specjalizacji
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CEL STRATEGICZNY 1: INDYWIDUALIZACJA I PRIORYTETYZACJA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ
UCZELNI
CEL OPERACYJNY

DZIAŁANIE
interesariuszami zewnętrznymi
1.2.3 Rozwój studenckich kół naukowych
i zapewnienie udziału wybitnych
studentów w projektach badawczych
1.2.4 Wzbogacenie programów
kształcenia o nowe metody, w tym
metody zwiększające aktywność
studentów w procesie dydaktycznym i
monitoring ich skuteczności
1.2.5 Opracowanie i realizacja we
współpracy z samorządem studentów i
doktorantów uczelnianego programu
adaptacyjnego dla studentów I roku

WSKAŹNIK/REZULTAT
Liczba interesariuszy wewnętrznych
uczestniczących w konsultacjach
programów kształcenia
Liczba interesariuszy zewnętrznych
uczestniczących w konsultacjach
programów kształcenia
(Liczba kół naukowych /liczba jednostek
naukowo-dydaktycznych uczelni)*100%
(Liczba studentów działających w kołach
naukowych/ogólna liczba
studentów)*100%
Liczba studentów z kół naukowych
uczestniczących w projektach
badawczych
Liczba opracowanych programów
adaptacyjnych (informatorów) dla
studentów I roku

1.3 Opracowanie
programu rozwoju
działalności badawczej UM

1.3.1 Tworzenie interdyscyplinarnych
zespołów naukowych obejmujących
katedry i zakłady nauk podstawowych,
kliniki- skupione wokół liderów- osób o
ugruntowanej pozycji naukowej
1.3.2 Określenie wiodących tematów
badań naukowych i stworzenie dla nich
uczelnianego programu wsparcia
1.3.3 Wspieranie rozwoju wysokiej
jakości badań naukowych w zakresie
kluczowych dla rynku i wysoce
innowacyjnych (perspektywicznych)
kierunków badań- opracowanie
warunków takiego wsparcia.
1.3.4 Identyfikacja obszarów działalności
badawczej, w których konieczne jest
wsparcie kadry zagranicznej

Odsetek studentów wysoko oceniających
uczelniany program adaptacyjny
Liczba interdyscyplinarnych zespołów
naukowych na uczelni
Liczba osób uczestniczących w pracach
zespołów interdyscyplinarnych
Opracowany program wsparcia do
realizacji wiodących badań naukowych
(Liczba wiodących badań
naukowych/liczba badań naukowych
prowadzonych na uczelni)*100%
Liczba grantów lub projektów uzyskanych
lub kontynuowanych w danym roku
Środki z grantów lub projektów
zewnętrznych uzyskanych lub
kontynuowanych w danym roku
Liczba zgłoszonych patentów
Liczba tematów badawczych przy
wsparciu kadry zagranicznej
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CEL STRATEGICZNY 2
Zwiększenie udziału uniwersytetu w transferze wiedzy i umiejętności,
jako głównego czynnika weryfikacji uczelnianej oferty kształcenia i badań
Definiowanie autonomiczności uczelni nie oznacza konieczności zamykania się na to, co
wykracza poza jej działalność podstawową (badania, kształcenie) a wręcz przeciwnie domaga
się otwartości na potrzeby otoczenia gospodarczo-społecznego o ile ta autonomiczność ma
być definiowana w kategoriach suwerenności, samowystarczalności, określonej/go
pozycji/znaczenia w społeczeństwie i kulturze. Aby taki proces był procesem efektywnym
wymieniona wyżej otwartość nie może być otwartością jednostronną rozumianą tylko jako
możliwość nawiązania współpracy ale raczej otwartością celowaną rozumianą w kategoriach
mobilności, czego istotę oddaje pojęcie transferu wiedzy i umiejętności. Materiał
diagnostyczny opracowany do Strategii Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na
lata 2013-2022 jako jeden z czynników rozwojowych wskazuje zwiększenie udziału
uniwersytetu w transferze wiedzy i umiejętności. Wskazanie to ma swoje uzasadnienie
w identyfikacji potrzeb rozwojowych, których określenie zawiera także propozycje
rozwiązań, w następujących obszarach – upraktycznienie i dostosowanie oferty kształcenia
do potrzeb rynku, promowanie studentów i absolwentów z uwzględnieniem możliwości jakie
daje wzmacnianie mobilności studentów, rozwój działalności usługowej dostosowanej do
potrzeb rynku, adaptacyjność prowadzonych badań. Postulowane rozwiązania – 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
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CEL STRATEGICZNY 2: ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU UNIWERSYTETU W TRANSFERZE WIEDZY
I UMIEJĘTNOŚCI, JAKO GŁÓWNEGO CZYNNIKA WERYFIKACJI UCZELNIANEJ OFERTY KSZTAŁCENIA I BADAŃ
CEL OPERACYJNY
2.1 Wypracowanie narzędzi
monitoringu i modyfikacji
oferty kształcenia i badań do
aktualnych potrzeb rynku
pracy

DZIAŁANIE
2.1.1 Ocena programów studiów w
odniesieniu do faktycznego zapotrzebowania
społecznego z uwzględnieniem warunków
demograficznych i epidemiologii
2.1.2 Uczestnictwo w charakterze
obserwatorów przedstawicieli samorządów
zawodowych i organizacji zawodowych w
egzaminach dyplomowych
2.1.3 Monitorowanie losów zawodowych
absolwentów pozwalające na porównanie
osiągnięć absolwentów tych samych
kierunków różnych uczelni i uwzględnianie
wniosków w modyfikacji programów
kształcenia
2.1.4 Badanie satysfakcji pracodawców z
przygotowania absolwentów do pracy
2.1.5 Poprawa kategoryzacji wydziałów
według Komitetu Ewaluacji Jednostek
Naukowych
2.1.6 Rozwój systemu oceny działalności
naukowej w oparciu o współczynniki IF oraz
listę KEJN a także cytowania i indeks Hirsch'a

WSKAŹNIK/REZULTAT
Liczba programów studiów ocenionych
przez interesariuszy zewnętrznych w
kontekście faktycznego zapotrzebowania
społecznego z uwzględnieniem
warunków demograficznych i
epidemiologii
Liczba przedstawicieli samorządów
zawodowych i organizacji zawodowych
w egzaminach dyplomowych
(Liczba egzaminów dyplomowych z
udziałem przedstawicieli samorządów
zawodowych i organizacji zawodowych
/Liczba egzaminów dyplomowych)*100%
Zwiększający się corocznie odsetek
absolwentów uczestniczących w
monitorowaniu losów absolwentów
Odsetek absolwentów potwierdzających
przydatność osiągniętych efektów
kształcenia w pracy zawodowej
Liczba zmodyfikowanych programów
kształcenia uwzględniających wnioski z
monitorowania losów absolwentów
Odsetek zadowolonych pracodawców z
przygotowania absolwentów do pracy
Liczba wydziałów posiadających
najwyższą kategorię A+ oraz A
Liczba wydziałów, w których nastąpił
wzrost kategorii naukowej
Liczba publikacji oraz ich cytowań
mierzone wg metody Hirscha
Suma punktów za publikacje z Impact
Factor

2.2 Budowanie współpracy
z podmiotami działającymi
na rynku usług medycznych
dla upraktycznienia procesu
dydaktycznegoi
komercjalizacji nauki

2.2.1 Zwiększenie udziału zewnętrznych
specjalistów- praktyków w procesie
kształcenia studentów i doktorantów
2.2.2 Rozszerzanie działalności usługowej
jednostek Uczelni w oparciu o posiadane
zasoby kadrowe i aparaturowe
2.2.3 Poszerzenie zakresu i form współpracy
wydziałów z podmiotami świadczącymi usługi
zdrowotne

Liczba publikacji z IF
Liczba zewnętrznych specjalistów –
praktyków biorących udział w procesie
kształcenia
(Liczba zewnętrznych specjalistów –
praktyków w procesie kształcenia/liczba
nauczycieli akademickich)*100%
Liczba usług zleconych
w oparciu o posiadane zasoby kadrowe i
aparaturowe
Liczba podpisanych umów współpracy z
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CEL STRATEGICZNY 2: ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU UNIWERSYTETU W TRANSFERZE WIEDZY
I UMIEJĘTNOŚCI, JAKO GŁÓWNEGO CZYNNIKA WERYFIKACJI UCZELNIANEJ OFERTY KSZTAŁCENIA I BADAŃ
CEL OPERACYJNY

2.3 Standaryzacja procesu
wymiany doświadczeń i
informacji jako element
budowania transferu wiedzy
pomiędzy uczelnią a
otoczeniem społecznogospodarczym

DZIAŁANIE

2.3.1 Stworzenie warunków do zdobywania
przez studentów praktycznych umiejętności
poza programem kształcenia
2.3.2 Doskonalenie standardów odbywania
zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i
staży, w tym w certyfikowanych jednostkach
prowadzących działalność leczniczą
2.3.3 Sprecyzowanie wymagań dla
kandydatów na nauczycieli spośród
zewnętrznych specjalistów- praktyków
2.3.4 Organizacja i zwiększenie oddziaływania
oferty Biura Karier na studentów, w
szczególności studentów ostatnich lat
studiów
2.3.5 Prowadzenie „informatorium” –
gromadzenie danych o firmach, zawodach,
kursach dokształcających, studiach
podyplomowych, doktoranckich w kraju i za
granicą
2.3.6 Upowszechnianie oferty badawczej
Uczelni, wyników badań i promocja osiągnięć
naukowych
2.3.7 Organizacja seminariów oraz szkoleń w
dziedzinie nowoczesnych technik i technologii
diagnostycznych i terapeutycznych
2.3.8 Opracowanie form komunikacji i
przekazywania informacji o kompetencjach
zespołów badawczych i o zapotrzebowaniu
innowacyjnym otoczenia społecznogospodarczego na unikalną wiedzę,
rozwiązania praktyczne i badania naukowe

WSKAŹNIK/REZULTAT
podmiotami świadczącymi usługi
zdrowotne
(Liczba studentów działających w kołach
naukowych/ogólna liczba
studentów)*100%
(Liczba umów studentów
o praktykę zawodową zawieranych poza
programem kształcenia/ogólna liczba
studentów)*100%
Liczba umów na realizację zajęć
praktycznych, praktyk zawodowych i
staży w certyfikowanych jednostkach
prowadzących działalność leczniczą
Odsetek zadowolonych przedstawicieli
jednostek prowadzących działalność
leczniczą ze współpracy z Uniwersytetem
Medycznym w Lublinie
Odsetek zadowolonych studentów z
zrealizowanych staży, praktyk
zawodowych i zajęć praktycznych w
jednostkach prowadzących działalność
leczniczą
Liczba zewnętrznych specjalistów
prowadzących zajęcia w UM
(Liczba kandydatów na prowadzącego
zajęcia spośród zewnętrznych
specjalistów/liczba ogłoszonych
konkursów na prowadzącego
zajęcia)*100%

Liczba studentów korzystających z usług
Biura Karier
( Liczba studentów korzystających z
usług Biura Karier /ogólna liczba
studentów)*100%
Liczba ofert szkoleniowych dla
studentów
Stopień satysfakcji osób korzystających z
oferty informatorium
Liczba publikacji w mediach dotyczących
osiągnięć naukowych
Liczba zorganizowanych seminariów oraz
szkoleń w dziedzinie nowoczesnych
technik i technologii diagnostycznych i
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CEL STRATEGICZNY 2: ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU UNIWERSYTETU W TRANSFERZE WIEDZY
I UMIEJĘTNOŚCI, JAKO GŁÓWNEGO CZYNNIKA WERYFIKACJI UCZELNIANEJ OFERTY KSZTAŁCENIA I BADAŃ
CEL OPERACYJNY

DZIAŁANIE

WSKAŹNIK/REZULTAT
terapeutycznych
(Liczba uczestników w szkoleniach oraz
seminariach w dziedzinie nowoczesnych
technik i technologii diagnostycznych i
terapeutycznych/liczba szkoleń oraz
seminariów)*100%
Liczba innowacyjnych projektów badań
zgłoszonych otoczenia społecznogospodarczego

2.4 Antycypacyjne
dostosowanie funkcjonalności
organizacyjnej jednostek
klinicznych w zespoleniu z
ofertą dydaktyczną
uniwersytetu oraz rozwojem
rynku usług medycznych

2.4.1 Ukierunkowanie działalności jednostek
klinicznych na realizację świadczeń
zdrowotnych w zakresie zgodnym z
potrzebami Uniwersytetu, jako jednostki
dydaktycznej i uwzględnieniem epidemiologii
i tendencji demograficznych regionu
2.4.2 Skupianie potencjału jednostek
klinicznych w określonych obszarach ich
działalności zgodnych ze strategicznym
dążeniem do podniesienia efektywności
2.4.3 Alokacja zasobów kadrowych komórek
działalności medycznej szpitali i ich
dostosowanie do warunków konkurencji na
rynku usług medycznych
2.4.4 Zespalanie programów inwestowania
jednostek klinicznych z rozwojem
Uniwersytetu, jako jednostki dydaktycznej

(Liczba zrealizowanych ekspertyz i
wdrożeń/liczbę zgłoszonych do realizacji
ekspertyz i wdrożeń)*100%
Wartość umów na realizację świadczeń
zdrowotnych w strategicznych zakresach
usług medycznych
Odsetek studentów zadowolonych
z przeprowadzanych zajęć klinicznych
Liczba projektów badawczych
prowadzonych w jednostkach klinicznych
Liczba punktów bibliometrycznych
w jednostkach klinicznych
Liczba umów kontraktowych zawartych
z kadrą medyczną realizującą
świadczenia zdrowotne
Wartość środków finansujących projekty
inwestycyjne w infrastrukturę kliniczną
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CEL STRATEGICZNY 3
Otwartość uczelni w zakresie udostępniania zasobów
akademickich dla integracji środowisk uniwersyteckich i edukacyjnych
Fakt uczestnictwa Polski w reformie systemów szkolnictwa w Europie zapoczątkowanego
w 1999 r. Deklaracją Bolońską nakłada również na naszą Uczelnię zadania związane
z budowaniem otwartości w kontekstach: międzynarodowym i między- instytucjonalnym;
zorientowanymi na wymianę wiedzy, zasobów ludzkich i trwałą współpracę w szczególności
pomiędzy instytucjami edukacyjnymi. Otwartość uczelni ma się realizować w wymiarze
horyzontalnym czyli w relacjach z innymi uczelniami oraz wertykalnym- z podmiotami
odpowiedzialnymi za politykę edukacyjną i instytucjami, których działalność składa się na
ofertę usług edukacyjnych.
Jest to zadanie ważne tym bardziej, że tezy procesu bolońskiego bezpośrednio przekładają
się na dokonywaną z Naszym udziałem reformę szkolnictwa wyższego, gdzie podstawą jest
zmiana paradygmatu kształcenia ukierunkowanego dzisiaj nie tyle na pogłębianie wiedzy
w określonych dziedzinach ale na rozwój kompetencji. To kompetencje potwierdzają
użyteczność

przekazywanej

wiedzy

i

można

je

obiektywnie

zweryfikować.

Mamy szansę - jako Uniwersytet Medyczny świadomie formułując działania zmierzające do
udostępniania zasobów akademickich- uzyskiwać informacje, przykłady i sprawdzone
rozwiązania od partnerów uczestniczących w tym samym procesie. Mamy duże możliwości
rozwijać dzięki tej wiedzy własne formy współpracy z uczelniami wyższymi, władzami
lokalnymi, szkołami, instytucjami szkoleniowymi po to, aby tworzyć wspólną wizję
kształcenia akademickiego nastawionego na efekty.
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. Znajduje to odzwierciedlenie w układzie
celów operacyjnych:
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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.

CEL STRATEGICZNY 3: OTWARTOŚĆ UCZELNI W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA ZASOBÓW AKADEMICKICH
DLA INTEGRACJI ŚRODOWISK UNIWERSYTECKICH I EDUKACYJNYCH.
CEL OPERACYJNY
3.1 Budowanie sieci
współpracy
międzynarodowej

DZIAŁANIE
3.1.1 Organizacja wyjazdów kadry
naukowej na staże naukowe oraz wizyty
studyjne do innych ośrodków naukowych
3.1.2 Staże i wizyty pracowników w
wiodących ośrodkach naukowych w
kraju i na świecie w ramach podpisanych
umów o współpracy
3.1.3 Opracowanie planu działania
Uczelni w zakresie inicjowania i
wspierania międzynarodowych
projektów badawczych – tworzenie
tematycznych sieci współpracy
3.1.4 Organizacja konferencji
międzynarodowych w zgodzie z
określonymi w skali uczelni wiodącymi
kierunkami badań
3.1.5 Wprowadzenie doktoratów
międzynarodowych z obroną w j.
angielskim i zagranicznymi recenzentami
3.1.6 Zwiększenie uczestnictwa w
programach współpracy
międzynarodowej szkół wyższych
(ERASMUS)
3.1.7 Zwiększenie udziału
obcokrajowców w procesie naukowodydaktycznym - „Visiting Professor”
3.1.8 Rozwój współpracy bilateralnej z
innymi uczelniami zagranicznymi w
zakresie odbywania praktyk studenckich
3.1.9 Organizacja międzynarodowych
szkół letnich
3.1.10 Skierowanie oferty edukacyjnej do
środowisk polonijnych

WSKAŹNIK/
REZULTAT
Liczba osób uczestniczących w stażach
naukowych oraz wizytach studyjnych do
innych ośrodków naukowych
( Liczba osób uczestniczących w stażach
naukowych oraz wizytach studyjnych do
innych ośrodków naukowych/Ogólna
liczba pracowników naukowych i
naukowo-dydaktycznych)*100%
Liczba podpisanych umów o współpracę z
wiodącymi ośrodkami naukowymi
Liczba osób uczestniczących w stażach i
wizytach w wiodących ośrodkach
naukowych w kraju i na świecie
(Liczba osób uczestniczących
w stażach i wizytach w wiodących
ośrodkach naukowych w kraju i na
świecie/Liczba osób uczestniczących w
stażach
i wizytach w ośrodkach
naukowych)*100%
Liczba międzynarodowych projektów
badawczych
(Liczba międzynarodowych projektów
badawczych/Ogólna liczba projektów
badawczych realizowanych na
uczelni)*100%
Liczba publikacji powstałych w ramach
współpracy międzynarodowej
Liczba konferencji międzynarodowych
zorganizowanych zgodnie
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CEL STRATEGICZNY 3: OTWARTOŚĆ UCZELNI W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA ZASOBÓW AKADEMICKICH
DLA INTEGRACJI ŚRODOWISK UNIWERSYTECKICH I EDUKACYJNYCH.
CEL OPERACYJNY

DZIAŁANIE

WSKAŹNIK/
REZULTAT
z określonymi w skali uczelni wiodącymi
kierunkami badań
(Liczba konferencji międzynarodowych w
zgodzie z określonymi w skali uczelni
wiodącymi kierunkami badań/Liczba
konferencji międzynarodowych)*100%
Liczba doktoratów międzynarodowych z
obroną w języku angielskim i
zagranicznymi recenzentami
(Liczba doktoratów międzynarodowych z
obroną w języku angielskim i
zagranicznymi recenzjami/ogólna liczba
doktoratów)*100%
Liczba studentów przyjeżdżających w
ramach wymiany
(Liczba studentów przyjeżdżających w
ramach wymiany/ogólna liczba
studentów)*100%
Liczba studentów wyjeżdżających w
ramach wymiany
(Liczba studentów wyjeżdżających w
ramach wymiany/ogólna liczba
studentów)*100%
Liczba obcokrajowców uczestniczących
jako „Visiting Professor” w procesie
naukowo-dydaktycznym

Liczba przedmiotów realizowanych przez
„Visiting Professor”
Liczba osób realizujących praktyki
studenckie na zasadzie współpracy z
innymi uczelniami zagranicznymi
Liczba zorganizowanych
międzynarodowych szkół letnich
Liczba uczestników w międzynarodowych
szkołach letnich
Liczba studentów lub doktorantów ze
środowisk polonijnych
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CEL STRATEGICZNY 3: OTWARTOŚĆ UCZELNI W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA ZASOBÓW AKADEMICKICH
DLA INTEGRACJI ŚRODOWISK UNIWERSYTECKICH I EDUKACYJNYCH.
CEL OPERACYJNY

DZIAŁANIE

3.2 Wzmocnienie pozycji
Uniwersytetu Medycznego
w relacjach z otoczeniem
społeczno-gospodarczym
jako kluczowego partnera
w tworzeniu polityki
zdrowotnej i edukacji

3.2.1 Wzmocnienie współpracy ze
szkołami ponadgimnazjalnymi w regionie
3.2.2 Zwiększenie uczestnictwa w
programach współpracy krajowej uczelni
medycznych (MOSTUM)
3.2.3 Promowanie projektów badawczowdrożeniowych dla ochrony zdrowia
w zakresie chorób cywilizacyjnych oraz
projektów współpracy z przemysłem
3.2.4 Aktywny udział w imprezach
organizowanych przez władze lokalne i
akcjach promujących zdrowie
3.2.5 Wykłady otwarte prowadzone
przez naukowców o uznanym
autorytecie w dziedzinie medycyny,
obszarze nauk farmaceutycznych i nauk
o zdrowiu
3.2.6 Promowanie programów
profilaktycznych i włączenie ich do
programów nauczania i kształcenia w
zakresie prozdrowotnych zachowań
społecznych

WSKAŹNIK/
REZULTAT
Liczba przedsięwzięć realizowanych we
współpracy ze szkołami
ponadgimnazjalnymi
Liczba studentów przyjeżdżających w
ramach programu MOSTUM
(Liczba studentów przyjeżdżających w
ramach wymiany programu
MOSTUM/ogólna liczba
studentów)*100%
Liczba studentów wyjeżdżających w
ramach wymiany MOSTUM
(Liczba studentów wyjeżdżających w
ramach wymiany MOSTUM/ogólna
liczba studentów)*100%
Liczba projektów badawczowdrożeniowych dla ochrony zdrowia w
zakresie chorób cywilizacyjnych
Liczba projektów badawczych
realizowanych we współpracy z
przemysłem
Liczba akcji organizowanych przez
władze lokalne z udziałem uczelni
Liczba akcji promujących zdrowie, w
których uczestniczy uczelnia
Liczba wykładów otwartych
prowadzonych przez naukowców o
uznanym autorytecie
Liczba uczestników na wykładach
otwartych prowadzonych przez
naukowców o uznanym autorytecie w
obszarze nauk
o zdrowiu
Liczba programów profilaktycznych
włączonych do programów nauczania i
kształcenia w zakresie prozdrowotnych
zachowań społecznych
Liczba realizowanych programów
profilaktycznych w zakresie
prozdrowotnych zachowań społecznych
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CEL STRATEGICZNY 3: OTWARTOŚĆ UCZELNI W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA ZASOBÓW AKADEMICKICH
DLA INTEGRACJI ŚRODOWISK UNIWERSYTECKICH I EDUKACYJNYCH.
CEL OPERACYJNY

DZIAŁANIE

3.3 Zwiększenie
przejrzystości działalności
naukowo – dydaktycznej w
procesie budowania
wizerunku uczelni

3.3.1 Rozwijanie formuły uczelnianych
seminariów wydziałowych i
ogólnouczelnianych pozwalających na
prezentację osiągnięć badawczych
3.3.2 Działania promocyjne i
wizerunkowe Uczelni oparte na
sukcesach pracowników, studentów i
absolwentów Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie
3.3.3 Stworzenie komórki ds. promocji i
rozwoju w celu marketingu oferty
badawczej i edukacyjnej oraz promocji
Uczelni
3.3.4 Współpraca z innymi uczelniami
lubelskimi oraz władzami miasta w
zakresie podnoszenia atrakcyjności
studiów w Lublinie

WSKAŹNIK/
REZULTAT
Liczba zorganizowanych wydziałowych i
ogólnouczelnianych seminariów
pozwalających na prezentację osiągnięć
badawczych
Liczba prelegentów uczestniczących
w zorganizowanych wydziałowych i
ogólnouczelnianych seminariach
pozwalających na prezentację osiągnięć
badawczych
Liczba zaprezentowanych na stronie
internetowej uczelni sylwetek
pracowników, studentów i absolwentów,
którzy odnieśli sukces
Liczba artykułów w mediach z ofertą
badawczą i edukacyjną uczelni
Liczba wizyt na stronie internetowej
uczelni
Nakłady na promocję i PR
Liczba umów z uczelniami lubelskimi oraz
władzami miasta w zakresie podnoszenia
atrakcyjności studiów w Lublinie
Liczba akcji promujących atrakcyjność
studiów w Lublinie, w których uczestniczy
uczelnia
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CEL STRATEGICZNY 4
Rozwój uniwersyteckich systemów zarządzania i zapewniania jakości
Oprócz kluczowych ról do spełnienia przez Uczelnię: realizacji kształcenia i badań naukowych
zidentyfikowano na etapie opracowywania materiału diagnostycznego Strategii wiele
aspektów funkcjonowania Uniwersytetu składających się na szeroko rozumianą jakość
zarządzania.
Zdajemy sobie sprawę, iż wzrost potencjału naukowo-badawczego i dydaktycznego
Uniwersytetu uzależniony jest w dużym stopniu od sprawności organizacyjnej, na którą
składają się: konieczność doskonalenia systemu zapewniania jakości kształcenia i stałej oceny
efektów tego procesu; potrzeba opracowania koncepcji nowoczesnego zarządzania kadrami
Uczelni- swoistego centrum rozwoju kadr; zmiany organizacyjne niezbędne dla sprostania
zewnętrznym wymaganiom w odniesieniu do kształcenia i rozwoju potencjału naukowego;
wreszcie zwiększenie efektywności zarządzania uczelnianymi zasobami infrastruktury- czyli
koncepcja realizacji inwestycji uniwersyteckich w powiązaniu z potrzebami nauki
i dydaktyki.
Ważną rolę dla podniesienia jakości zarządzania Uczelnią ma- jak wskazano w diagnoziesprawna 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
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6. Wsparcie informacyjne i konsultacyjne dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej
w obszarze nauk medycznych
CEL STRATEGICZNY 4: ROZWÓJ UNIWERSYTECKICH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I ZAPEWNIANIAJAKOŚCI
CEL OPERACYJNY
4.1 Rozwój narzędzi
wewnętrznej kontroli
jakości programów
kształcenia i weryfikacji
efektów kształcenia

4.2 Wsparcie kadr UM w
rozwoju kompetencji do
zadań dydaktycznych i
naukowych

DZIAŁANIE
4.1.1 Analiza wniosków z monitoringu
programów kształcenia min.1 x na rok i
wdrożenie rekomendacji
4.1.2 Skoordynowanie działalności
jednostek organizacyjnych
nadzorujących i monitorujących proces
kształcenia
4.1.3 Współpraca z wydziałami innych
uczelni medycznych poprzez udział w
konferencjach dziekanów i
prodziekanów
4.1.4 Weryfikacja planów rekrutacji na
poszczególne kierunki w zakresie
dostosowania do możliwości kształcenia
na wydziałach Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie
4.1.5 Doskonalenie systemu
monitorowania i nadzoru kształcenia
praktycznego
4.1.6 Wprowadzenie nowych form
weryfikacji osiągniętych efektów
kształcenia
4.1.7 Przygotowanie materiałów
dydaktycznych do zajęć w jednostkach
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
4.1.8 Powiązanie jakości kształcenia z
systemem motywacyjnym dla
najlepszych dydaktyków, zorganizowanie
konkursu Najlepszy Dydaktyk Wydziału i
Uczelni
4.2.1 Opracowanie systemu podnoszenia
kwalifikacji kadry akademickiej
4.2.2 Organizacja form kształcenia
rozwijających umiejętności pedagogiczne
nauczycieli akademickich.
4.2.3 Podnoszenie kwalifikacji kadry
naukowo-dydaktycznej w zakresie
prowadzenia działalności badawczej
4.2.4 Opracowanie procedur
promowania wyróżniających się
studentów (w tym doktorantów) przy
podejmowaniu decyzji o zatrudnianiu w
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
4.2.5 Doskonalenie umiejętności
posługiwania się przez pracowników
nowoczesnymi elektronicznymi formami
komunikacji

WSKAŹNIK/REZULTAT
(Liczba zweryfikowanych rocznie
programów kształcenia/liczba
programów kształcenia)*100%
Liczba uczestników z ramienia uczelni w
konferencjach dziekanów i prodziekanów
(Liczba zweryfikowanych rocznie planów
rekrutacji/liczba kierunków)*100%
Odsetek studentów zadowolonych z
kształcenia praktycznego
Odsetek zadowolonych absolwentów z
kształcenia praktycznego
Odsetek wysokich ocen studentów w
systemie weryfikacji osiągniętych
efektów kształcenia
Regulamin konkursu na Najlepszego
Dydaktyka Wydziału i Uczelni

(Liczba osób kadry akademickiej
uczestniczących w szkoleniach/ogólna
liczba kadry akademickiej)*100%
(Liczba osób kadry akademickiej
uczestniczących w konferencjach/ ogólna
liczba z kadry akademickiej)*100%
(Liczba osób z kadry akademickiej
uczestniczących w szkoleniach
rozwijających umiejętności
pedagogiczne/ogólna liczba kadry
akademickiej)*100%
Wysoka ocena zadowolonych studentów
ze sposobu przekazywania treści
kształcenia na zajęciach

26

Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie na lata 2013-2022

CEL STRATEGICZNY 4: ROZWÓJ UNIWERSYTECKICH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I ZAPEWNIANIAJAKOŚCI
CEL OPERACYJNY

DZIAŁANIE
4.2.6 Opracowanie przejrzystych zasad
awansowania pracowników
dydaktycznych, opartych na ocenie
jakości kształcenia
4.2.7 Opracowanie Kodeksu etyki
nauczyciela akademickiego
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
4.2.8 Organizacja lub dofinansowywanie
szkoleń dla pracowników Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie w zakresie
informatyki, prawa ochrony własności
intelektualnej i języków obcych
4.2.9 Organizowanie szkoleń dla
pracowników naukowo-dydaktycznych z
zakresu pozyskiwania zewnętrznych
źródeł finansowania badań
4.2.10 Wprowadzenie elastyczności
systemu wynagrodzeń – systemu
motywacyjnego promującego nauczycieli
akademickich aktywnie uczestniczących
w procesie pozyskiwania grantów
4.2.11 Modyfikacja polityki kadrowej z
uwzględnieniem podziału kadry na
pracowników dydaktycznych i naukowodydaktycznych oraz naukowych
4.2.12 Stymulowanie rozwoju
naukowego młodej kadry poprzez
uczelniany system stypendiów
doktorskich i habilitacyjnych, grantów
wewnętrznych i urlopów naukowych

WSKAŹNIK/REZULTAT
(Liczba osób z kadry akademickiej
uczestniczących w szkoleniach z zakresu
prowadzenia działalności
badawczej/ogólna liczba kadry
akademickiej)*100%
(Liczba finansowanych grantów/liczbę
grantów przyjętych do oceny
merytorycznej)*100%
Liczba wyróżniających się studentów lub
doktorantów zatrudnionych w UM w
Lublinie
(Liczba studentów uczestniczących w
badaniu oceniającym prowadzących
zajęcia/ogół studentów)*100%
Liczba przypadków naruszenia kodeksu
nauczyciela akademickiego
(Liczba pracowników uczestniczących w
szkoleniach w zakresie informatyki,
prawa ochrony własności intelektualnej i
języków obcych/ogólna liczba z kadry
akademickiej)*100%
Liczba szkoleń z zakresu pozyskiwania
źródeł finansowania badań
Liczba złożonych wniosków na
finansowanie badań z zewnętrznych
źródeł
Odsetek zadowolonych nauczycieli
akademickich z systemu wynagrodzeń

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

4.3.1 Uwzględnienie w ofercie
dydaktycznej Uniwersytetu różnych form
kształcenia, na odległość (distance
learning, e-learning, on-line)
4.3.2 Utworzenie Centrum
Egzaminacyjnego - platformy - dającej
możliwość elektronicznego
egzaminowania, jako narzędzia do
sprawdzania kompetencji i wiedzy
studenta oraz postępów w nauce
4.3.3 Opracowanie programu rozwoju

Liczba uzyskanych przez młodą kadrę
stypendiów doktorskich i habilitacyjnych,
grantów wewnętrznych i urlopów
naukowych
(Liczba programów kształcenia
uwzględniających formy kształcenia tj.
distance learning, e-learning, online/ogólna liczba programów)*100%
(Liczba nauczycieli akademickich
korzystających z platformy CE/ogólna
liczba nauczycieli akademickich)*100%
Liczba ofert kształcenia podyplomowego
Liczba słuchaczy studiów
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CEL STRATEGICZNY 4: ROZWÓJ UNIWERSYTECKICH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I ZAPEWNIANIAJAKOŚCI
CEL OPERACYJNY

DZIAŁANIE
oferty kształcenia podyplomowego oraz
bazy organizacyjnej dla studiów
podyplomowych w oparciu o uczelniany
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego
UM
4.3.4 Udostępnianie informacji o
prowadzonych badaniach naukowych
finansowanych ze środków publicznych
4.3.5 Wdrożenie uczelnianego systemu
pomocy przy składaniu wniosków na
granty zewnętrzne oraz działalność
dydaktyczną
4.3.6 Opracowanie katalogu zasobów
aparaturowych, zakresu ich
wykorzystania oraz możliwości
współpracy pomiędzy jednostkami
4.3.7 Powołanie Centrum Innowacyjnych
Badań Przedklinicznych, jako
wewnętrznego konsorcjum BiR

4.4 Rozwój i zapewnienie
efektywności
wykorzystywania
infrastruktury Uczelni

4.4.1 Budowa Centrum Symulacji
Medycznej
4.4.2 Budowa Centrum Stomatologii
4.4.3 Budowa Biblioteki Głównej
4.4.4 Adaptacja i modernizacja budynku
Collegium Pathologicum
4.4.5 Budowa Ośrodka Medycyny
Doświadczalnej
4.4.6 Budowa sieci szerokopasmowej
4.4.7 Rozbudowa infrastruktury dla
potrzeb Oddziału Anglojęzycznego
4.4.8 Przystosowanie bazy lokalowej i
wyposażenia do potrzeb studentów
niepełnosprawnych
4.4. 9 Modernizacja ośrodka naukowo badawczego w Krywem
4.4.10 Poprawa i unowocześnienie
infrastruktury "miasteczka studenckiego"
4.4.11 Rozwój systemu realokacji
zasobów infrastrukturalnych
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

4.5 Rozwój systemu
informatycznego do
zarządzania informacją i
komunikacją wewnętrzną

4.5.1 Opracowanie systemu
informowania zarówno interesariuszy
wewnętrznych jak i zewnętrznych o
funkcjonowaniu Uczelni
4.5.2 Opracowanie ”krótkiej ścieżki”
dojścia do informacji celowej w systemie
informatycznym Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie

WSKAŹNIK/REZULTAT
podyplomowych
Liczba słuchaczy uczestniczących w
kursach i innych formach kształcenia
podyplomowego
Odsetek słuchaczy studiów
podyplomowych zadowolonych z
realizowanych zajęć
Liczba złożonych wniosków na granty
zewnętrzne
(Liczba finansowanych grantów
zewnętrznych/Liczba złożonych
wniosków na granty zewnętrzne)*100%
Liczba jednostek UM współpracujących w
realizacji badań
Liczba badań realizowanych w oparciu o
zasoby aparaturowe
Wartość środków finansowych projektów
inwestycyjnych
(Wartość środków pozyskanych e źródeł
zewnętrznych na finansowanie projektów
inwestycyjnych/Wartość finansowa
projektów inwestycyjnych)*100%

Liczba wejść na stronę uczelni
Odsetek pracowników zadowolonych z
uzyskania informacji za pomocą strony
internetowej
Odsetek studentów zadowolonych z
uzyskania informacji za pomocą strony
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CEL STRATEGICZNY 4: ROZWÓJ UNIWERSYTECKICH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I ZAPEWNIANIAJAKOŚCI
CEL OPERACYJNY

4.6 Wsparcie informacyjne
i konsultacyjne dla
rozwoju przedsiębiorczości
akademickiej w obszarze
nauk medycznych

DZIAŁANIE
4.5.3 Opracowanie i wdrożenie zasad
aktualizacji uaktywnienia stron
internetowych jednostek
organizacyjnych Uczelni, jako narzędzia
komunikacji oraz polityki wizerunkowej
4.5.4 Wprowadzenie zasad
elektronicznego głosowania na
posiedzeniach rad wydziałów
4.5.5 Stałe doskonalenie Zintegrowanego
Systemu Informatycznego poprzez
uzyskiwanie nowych funkcjonalności
4.6.1 Powołanie centrum transferu
technologii i inkubatora wynalazczości i
innowacji
4.6.2 Poszerzenie oferty doradczoinformacyjnej dla społeczności
akademickiej w zakresie ochrony praw
wyłącznych
4.6.3 Wsparcie konsultacyjne dla kadry
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie we
współpracy z Rzecznikiem Patentowym
Uczelni w zakresie możliwości tworzenia
spółek celowych
4.6.4 Opracowanie i upowszechnianie
wewnętrznych procedur regulujących
warunki komercjalizacji wyników prac
badawczych kadry naukowej Uczelni

WSKAŹNIK/REZULTAT
internetowej
Liczba nowych funkcjonalności w ramach
Zintegrowanego Systemu
Informatycznego

(Liczba uzyskanych patentów/liczbę
zgłoszonych patentów)*100%
Regulamin wsparcia komercjalizacji prac
badawczych UM
Liczba osób, które skorzystały z
konsultacji w zakresie tworzenia spółek
celowych
Liczba godzin konsultacji udzielonych w
zakresie tworzenia spółek celowych
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