
Zarządzenie Nr 166/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 26 października 2021 roku 

 

w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Ustawicznego Rozwoju Sprawności 

Akademickiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (URSA) 

 

 

Na podstawie § 28 ust. 4 pkt 33 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia  

26 czerwca 2019 roku zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

W celu zapewnienia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie opieki nad indywidualnym 

planem rozwoju pracownika poprzez kształtowanie kompetencji zawodowych niezbędnych  

do efektywnego wykonywania obowiązków dydaktycznych, powołuje się Zespół  

ds. Ustawicznego Rozwoju Sprawności Akademickiej Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie (URSA), zwany dalej Zespołem.  

 

§ 2 

1. W skład Zespołu wchodzą: 

1) Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Kamil Torres - Prorektor ds. Kształcenia  

i Dydaktyki; 

 

2) Członkowie: 

a) prof. dr hab. Agata Filip – Prodziekan Wydziału Lekarskiego, 

b) dr Rafał Pietraś, prof. uczelni - Wydział Farmaceutyczny, 

c) dr Agnieszka Karska - Wydział Nauk o Zdrowiu, 

d) dr Agnieszka Skawińska-Bednarczyk - Wydział Lekarsko – Dentystyczny, 

e) dr Agnieszka Kotwica - Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne, 

f) dr Katarzyna Naylor - Katedra i Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej, 

g) dr Karolina Turżańska - Katedra i Klinika Rehabilitacji i Ortopedii, 

h) Aleksandra Łomża - Przedstawiciel Samorządu Studentów, 

i) mgr Sylwia Panek - Zespół ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, 

j) sekretarz: mgr Iwona Warząchowska – Centrum Symulacji Medycznej. 

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

wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach Zespołu. 

 

§3 

1. Celem powołania Zespołu jest w szczególności: 

1) opracowanie zasad rozwoju dydaktycznego nauczycieli akademickich; 

2) opracowanie standardu kompetencji zawodowych dydaktyka; 

3) ustalenie metody efektywnej opieki indywidualnej nad nauczycielem akademickim 

z wykorzystaniem wyników ankietyzacji oraz ewaluacji, w szczególności: 

a) wypracowanie mechanizmów ustalania spersonalizowanej ścieżki rozwoju, 

b) opracowanie programu szkoleń dostosowanego do bieżących potrzeb 

poszczególnych nauczycieli akademickich. 

2. Do pozostałych zadań Zespołu należy w szczególności: 



1) identyfikowanie problemów w obszarze umiejętności dydaktycznych  

w oparciu o wyniki ankietyzacji i ewaluacji; 

2) identyfikowanie potrzeb w zakresie organizacji szkoleń, kursów doszkalających oraz 

warsztatów kształtujących tożsamość dydaktyka; 

3) opiniowanie i wstępne zatwierdzanie programów szkoleń, kursów doszkalających i 

warsztatów oraz prowadzących; 

4) prowadzenie polityki informacyjnej w Uniwersytecie Medycznym  

w Lublinie na temat działań URSA; 

5) formułowanie rekomendacji dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie dotyczących aktualnych światowych standardów  

w dziedzinie dydaktyki; 

6) opiniowanie wniosków o obniżenie pensum z powodu realizacji szkoleń, kursów 

doszkalających i warsztatów, złożonych nie później niż  

do końca czerwca poprzedzającego rok akademicki, w którym kursy będą 

realizowane. 

 

§4 

1. Przewodniczący kieruje pracami Zespołu, w szczególności: 

1) zwołuje posiedzenia Zespołu i je prowadzi; 

2) określa kolejność wykonywanych zadań. 

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

 

§ 5 

1. Zasady rozwoju dydaktycznego nauczycieli akademickich zostaną opracowane do dnia  

31 grudnia 2021 roku. 

2. Standard kompetencji zawodowych dydaktyka zostanie opracowany do dnia  

30 kwietnia 2022 roku. 

3. Metoda efektywnej opieki indywidualnej nad nauczycielem akademickim zostanie 

opracowana do dnia 30 września 2022 roku. 

4. Wnioski i ustalenia z realizacji zadań Zespołu określonych w § 3 ust. 2 wraz  

z uzasadnieniem Przewodniczący Zespołu przekazuje w formie pisemnej Rektorowi 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie każdego roku do końca listopada następującego  

po zakończeniu roku akademickiego, którego wnioski dotyczą.  

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

W zastępstwie Rektora 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

   Prorektor ds. Nauki 

Prof. dr hab. Andrzej Stepulak 

 


