
Zarządzenie Nr 2/2022 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 5 stycznia 2022 roku 

 

w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. zmian w standardzie kształcenia lekarzy 

i lekarzy dentystów oraz ds. propozycji zmian organizacyjnych i prawnych regulujących 

pracę studentów w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (STRIKE - STandard, 

Racjonalizm, Innowacja i Kompetencje w Edukacji) 

 

Na podstawie § 28 ust. 4 pkt 33 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 26 czerwca 

2019 roku zarządza się, co następuje:  

 

§ 1 

1. Powołuje się Uczelniany Zespół ds. zmian w standardzie kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów 

oraz ds. propozycji zmian organizacyjnych i prawnych regulujących pracę studentów 

w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (STRIKE - STandard, Racjonalizm, 

Innowacja i Kompetencje w Edukacji) w następującym składzie: 

 

1) Przewodniczący – prof. dr hab. Kamil Torres; 

2) Członkowie w zakresie kierunku lekarskiego: 

a) Wiceprzewodnicząca – prof. dr hab. Katarzyna Drabko, 

b) dr hab. Edyta Kotlińska-Hasiec, 

c) dr hab. Beata Kasztelan-Szczerbińska, 

d) dr Anna Grzywa-Celińska, 

e) dr Magdalena Horodeńska, 

f) dr Paulina Krawiec, 

g) dr Marek Majewski, 
h) dr Jolanta Szeliga-Król; 

3) Członkowie w zakresie kierunku lekarsko-dentystycznego: 

a) Wiceprzewodnicząca – prof. dr hab. Renata Chałas, 

b) prof. dr hab. Ingrid Różyło-Kalinowska, 

c) dr Katarzyna Sarna-Boś, prof. Uczelni, 

d) dr Ilona Wójcik- Chęcińska, prof. Uczelni, 

e) dr Jarosław Sobieszczański, prof. Uczelni,  

f) dr Agnieszka Lasota, 

g) dr Michał Łobacz, 

h) dr Beata Piórkowska-Skrabucha, 

i) dr Agnieszka Skawińska-Bednarczyk; 

4) Sekretarze: 

a) mgr Anna Pożarowszczyk, 

b) mgr inż. Anna Wiechnik. 

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

wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach Zespołu. 

 

§ 2 

Zespół powołuje się w celu opracowania propozycji nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, 

położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego, w zakresie dotyczącym 

standardów dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, w tym w szczególności do: 



1) przeglądu oraz zaproponowania zmian do aktualnego zestawu efektów kształcenia pod kątem 

możliwości ograniczenia efektów kształcenia przewidzianych w ramach grup zajęć A i B; 

2) uzupełnienia efektów kształcenia w zakresie kompetencji komunikacyjnych; 

3) wprowadzenia zmian niezbędnych do zwiększenia liczby godzin praktycznych kształcenia 

począwszy od czwartego roku studiów na kierunku lekarskim i trzeciego roku studiów na 

kierunku lekarsko-dentystycznym. 

 

§ 3 

1. Przewodniczący kieruje pracami Zespołu, w szczególności: 

1) zwołuje posiedzenia Zespołu i je prowadzi; 

2) określa kolejność wykonywanych zadań. 

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego lub na jego polecenie zastępują go, we wskazanych 

zakresach, Wiceprzewodniczący, a w przypadku ich nieobecności wyznaczeni przez 

Przewodniczącego członkowie Zespołu. 
 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

W zastępstwie Rektora 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 

 

 

 

Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki 

Prof. dr hab. Kamil Torres 


