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"Korzyści płynące z umiędzynarodowienia Uniwersytetu nie ograniczają się jedynie
do finansów, wzrostu gospodarczego, zwiększenia konkurencyjności. To także
pogłębienie wzajemnego zrozumienia, wielojęzyczności, rozwój osobisty i zawodowy
młodego pokolenia. Intensyfikację międzynarodowych relacji naukowych traktujemy
priorytetowo, nie tylko ze względu na wymierne korzyści ekonomiczne, ale również
dla podnoszenia jakości kształcenia i badań naukowych. Wielokulturowe środowisko
mobilizuje do doskonalenia swoich umiejętności, a studentom daje wyjątkowe
możliwości nawiązywania kontaktów międzynarodowych i uczenia się od siebie
nawzajem. Umiędzynarodowienie stymuluje wprowadzanie innowacji oraz zwiększa
zdolność dostosowawczą Uczelni do wymogów międzynarodowych na rynku pracy,
sprzyja też lepszemu zrozumieniu różnych kultur. Jest to też okazja do budowania
pozytywnego wizerunku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za granicą."

"Umiędzynarodowienie Uczelni należy rozumieć jako proces integrowania wymiaru
międzynarodowego, międzykulturowego i globalnego do celów i funkcji Uniwersytetu
jakimi są edukacja i nauka. Jest to jedno z najistotniejszych wyzwań strategicznych,
których realizacja staje się kluczem do sukcesu Uczelni na arenie międzynarodowej.
Dlatego, aspekty takie jak: mobilność studentów i kadry akademickiej, kształcenie
w języku angielskim, wielokulturowość środowiska akademickiego oraz budowanie
międzynarodowych sieci i zespołów badawczych są dla nas szczególnie istotne. Stopień
umiędzynarodowienia staje się także wyznacznikiem jakości oferowanych usług
i pres�żu uniwersyteckiego, stymuluje wspólne wypracowywanie najlepszych praktyk,
wprowadzanie innowacji i rozwiązań cyfrowych w nauce."



prof. dr hab. n. med. Andrzej Stepulak
Prorektor ds. Nauki

prof. dr hab. n. med. Kamil Torres
Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki

"Umiędzynarodowienie nauki jest kwes�ą kluczową dla jej rozwoju. Dotyczy to nie tylko
powstawania publikacji w języku angielskim w czasopismach o zasięgu
międzynarodowym, gdyż jest to obecnie standardem, ale przede wszystkim tworzenia
nowych grup badawczych w obrębie UML kierowanych przez naukowców z zagranicy
- w tym profesorów wizytujących. Istotna jest również obecność osób spoza Polski
w zespołach badawczych na UML. Strategia ta jest stopniowo z sukcesem realizowana
w UML od kilku lat, choć działania te mogłyby być bardziej intensywne i mieć szerszy
zakres. Konsekwencją obecności naukowców z zagranicy jest zwiększona ilość grantów
badawczych realizowanych w UML. Nie do przecenienia jest również współpraca
naukowców z UML z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, czego efektem są wysoko
punktowane publikacje w wiodących czasopismach światowych (Nature, NEJM),
ale również aplikacje grantowe ze środków EU. Kładziemy duży nacisk na wzmocnienie
tych działań, zarówno poprzez ułatwienia administracyjne (działalność CWNR, wysokie
premie finansowe dla badaczy – success fee), jak i merytoryczne – m.in. poprzez
utworzenie Zespołu Ekspertów służących pomocą w pisaniu aplikacji grantowych.
Mam nadzieję, że przyniesie to wkrótce wymierne korzyści naukowe i zwiększenie
stopnia umiędzynarodowienia UML."

"Umiędzynarodowienie to poszerzanie oferty edukacyjnej UML o nowe kierunki
studiów w języku angielskim, działania mające na celu udoskonalenie jakości
kształcenia i obsługi studentów anglojęzycznych, poprzez programy wsparcia rozwoju,
mentoring, pomocy w sytuacjach trudnych, działania mające na celu pomoc
w rozwijaniu ścieżek kariery absolwentów na całym świecie, działania mające na celu
pozyskiwanie międzynarodowych certyfikatów, akredytacji itp."



prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska
Prorektor ds. Osobowych i Rozwoju Kadry

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos
Prorektor ds. Szkoły Doktorskiej i Badań Klinicznych

"Wyjście na zagraniczne rynki jest niezmiernie ważne dla działania Uniwersytetu.
W procesie internacjonalizacji biorą udział różne zasoby jednak nie można pominąć
zasobów ludzkich niezbędnych do zarządzania tym procesem. Czynnik ludzki odgrywa
tutaj wiodącą rolę, gdyż to odpowiednie umiejętności, elastyczność i wiedza zapewniają
powodzenie realizacji procesu. Uczelnia prowadząca swoje aktywności poza krajem
musi pamiętać, że na zagranicznych rynkach panują inne warunki polityczne,
ekonomiczne czy technologiczne, ale przede wszystkich społeczno-kulturowe.
Należy pamiętać, że wartość Uczelni to przede wszystkim kapitał intelektualny
za którym idą: marka, wiarygodność, reputacja i zaufanie zagranicznych partnerów."

"Umiędzynarodowienie Uniwersytetu w odniesieniu do każdego obszaru działalności
to konieczność, konsekwencja i odpowiedź na zmiany zachodzące we współczesnym
świecie. Celem umiędzynarodowienia Szkoły Doktorskiej jest nawiązanie współpracy
z kluczowymi ośrodkami naukowo-badawczymi na świecie poprzez zwiększenie
mobilności naszych doktorantów oraz otwieranie się na Promotorów - najczęściej jako
Profesorów Wizytujących i doktorantów z zagranicy. Tylko w ten sposób możliwe
jest nadążanie za nowoczesną nauką. W szerszej perspektywie, którą zdobywamy
poprzez umiędzynarodowienie, oznacza to szansę na wymianę doświadczeń w obszarze
kształcenia i badań, co jest niezbędne dla rozwoju osoby oraz Jednostki,
w której pracuje."



dr hab. n. med. Marek Sawicki
Prorektor ds. Klinicznych

prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka
Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

"Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat”. Aktualność
tych słów L. Pasteur trwa i trwać będzie dyktując niezbędność zacieśniania
międzynarodowych procesów medycznych. Czas w jakim przyszło nam żyć ewidentnie
udowadnia, iż międzynarodowa współpraca w medycynie w sposób zasadniczy
determinuje pokonanie ogólnoświatowych wyzwań. Jest wyrazistym przykładem,
iż umiędzynarodowienie przynosi bezpieczeństwo, postęp i rozwój.
Tak postrzegam wdrażanie w klinicznej działalności Uniwersytetu międzynarodowych
nowoczesnych procesów, technologii i terapii medycznych. Wzajemne ich przenikanie
w obrębie międzynarodowej współpracy tworzy i tworzyć powinno postęp
wmedycynie. Pozwoli to również na indywidualny rozwój kompetencji kadrymedycznej
niezbędnych dla wdrażania nowatorskich technologii w medycynie.
Umiędzynarodowienie to również prezentowanie osiągnięć medycyny klinicznej
na arenie międzynarodowej oraz zintensyfikowanie aktywności kadry medycznej.
Potencjał kliniczny jednostek Uniwersytetu jest i będzie ukierunkowywany
na pogłębianie procesów międzynarodowej integracji w medycynie."

"W obszarzewspółpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym umiędzynarodowienie
jest przede wszystkim poszukiwaniem zagranicznych partnerów do współpracy.
Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw, które zlecają Uniwersytetowi Medycznemu
koordynowane przez Centrum Transferu Wiedzy komercyjne badania naukowe,
ale także partnerów biznesowych, którym przedstawiamy ofertę współpracy w zakresie
wdrożeń wyników badań naukowych i know-how, pozyskiwania funduszy
od zagranicznych inwestorów np. funduszy venture capital na badania rozwojowe
służące podniesieniu gotowości wdrożeniowej wynalazków i wyników badań
naukowych. Umiędzynarodowienie to rozszerzanie oferty komercjalizacji wyników
badań naukowych na rynki zagraniczne, także poprzez udział w międzynarodowych
targach wynalazków i innowacji, które pozwalają na prezentację osiągnięć w zakresie
wynalazków szerokiemu gronu odbiorców oraz ocenę międzynarodowych gremiów,
czego przykładem są nagrody przyznane Uniwersytetowi Medycznemu
przez Interna�onal Federa�on of Inventors' Associa�on (IFIA)."



Niniejsza strategia determinuje jeden z kluczowych
obszarów rozwoju Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie, jakim jest umiędzynarodowienie.
We wszystkich obszarach swojej działalności
Uniwersytet Medyczny w Lublinie realizuje swoje
zadania w oparciu o tradycyjne wartości
akademickie i kulturowe. Uczelnia dąży do rozwoju
umiędzynarodowienia z poszanowaniem zasady
wolności oraz praw chroniących wartości
intelektualne.

W trakcie rozwoju procesu internacjonalizacji
promuje postawy kierowania się dobrem pacjenta
i ochrony jego praw, zaś na studentów
i pracowników nakłada obowiązek postępowania
zgodnie z normami etyki zawodowej. Deklarując
swoją otwartość na świat Uczelnia stara
się zachować takie wartości jak: wysoki standard
nauczania, jakość i efektywność. Głównym celem
strategii jest opisanie obecnego stanu
i struktury współpracy międzynarodowej Uczelni,
jak i wskazanie priorytetów internacjonalizacji
na najbliższe lata w obszarze badań naukowych,
kształcenia, mobilności, pracy jednostek
administracji oraz wizerunku międzynarodowego.
Współpraca międzynarodowa jest powszechnie
uważana za jedno ze źródeł inspiracji
dla aktywności w obszarze nauki, kształcenia
i nowoczesnych procesów medycznych.
Zamierzonym efektem działań wskazanych
w strategii jest zapewnienie wysokiej jakości
kształcenia dla potrzeb dynamicznego rozwoju
gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy,
prowadzenia badań naukowych na najwyższym
międzynarodowym poziomie w warunkach
globalizującego się świata. Efektem jest również
wyposażenie studentów i pracowników Uczelni
w wiedzę i kompetencje pozwalające na realizację
swoich celów zawodowych na arenie
międzynarodowej.

WPROWADZENIE

Dokument strategii umiędzynarodowienia czerpie
z najlepszych krajowych i międzynarodowych
wzorców wykorzystując potencjał uczelni.

Wraz z możliwością komunikacji w czasie
rzeczywistym z oddalonymi zakątkami na świecie
upowszechnia się pojęcie „globalnej wioski”.
Postęp technologiczny oraz skrócony czas podróży
umożliwiają podejmowanie decyzji o uczestniczeniu
w mobilności w celach naukowych i edukacyjnych.

W szkolnictwie wyższym pojęcie internacjonalizacji
stało się wspólnym mianownikiem dla wielu
różnorodnych wymiarów i działań mających
kontekst międzynarodowy. Internacjonalizacja to
zarówno procesy wewnętrzne jak i zewnętrzne
mające wpływ na kierowanie uczelni na tory
międzynarodowe.

Internacjonalizacja umożliwia Uczelni szeroko pojętą
współpracę międzynarodową.

Ułatwia i wspomaga wymianę idei i tworzenia sieci
wzajemnego wsparcia w obszarze badań i edukacji.
Głównym celem internacjonalizacji Uniwersytetu
nie są cele finansowe, a cele dążenia do wzrostu
potencjału badań i zrozumienia wielokulturowego.
Jest to również szansa na zbudowanie
międzynarodowej marki, pres�żu oraz dostępu
do najnowszych technologii.

Internacjonalizacja uczelni nie jest celem samym
w sobie, ale sposobem na podniesienie jakości
uczelni, badań i usług dla społeczeństwa.

Stopień umiędzynarodowienia uczelni to jeden
z czynników decydujących o nowoczesności
szkolnictwa wyższego i jego atrakcyjności
dla studentów i nauczycieli.



WIZJA

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zapewnia jak najlepsze warunki dla studentów
w procesie ich kształcenia. Tworzy wyjątkową jakość prowadzonych badań naukowych
i wspiera rozwój pracowników. Uczelnia aktualizuje swoją ofertę edukacyjną i naukową
w oparciu o potrzeby otoczenia, a w szczególności potrzeby pacjentów i podmiotów
realizujących świadczenia zdrowotne. Wnosi istotny wkład w rozwój systemu ochrony
zdrowia poprzez propagowanie nowoczesnych standardów profilaktyki i leczenia
oraz budowanie trwałych relacji współpracy z instytucjami realizującymi zadania zdrowia
publicznego na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Wizja rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wyznacza kierunek dążeń i działań
na najbliższą przyszłość, tj. lata 2022-2027 i dotyczy wszystkich aspektów
funkcjonowania Uczelni.

Stan pożądanyw kolejnych latach w aspekcie umiędzynarodowienia:

MISJA

Stabilna i mocna pozycja Uczelni w rankingu krajowego i zagranicznego
szkolnictwa wyższego.

Wykształcenie dbających o rozwój absolwentów poszukiwanych na krajowym
i międzynarodowym rynku pracy.

Zwiększenie liczby i rangi prowadzonych badań naukowych
i międzynarodowych projektów badawczych.

Wysoki stopień umiędzynarodowienia Uczelni i procesu kształcenia.
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*P.L. - Program lekarski

Uniwersytet Medyczny Lublinie w swojej ofercie
od 26 lat proponuje kierunki studiów kierowane
do obcokrajowców. Od 1995 roku
wykształciliśmy już w języku angielskim ponad
1551 lekarzy i 385 dentystów, zaczynając
od 25 studentów zagranicznych na pierwszym
roku studióww 1995 roku, obecnie możemy się
poszczycić 1274 studentami studiującymi
w języku angielskim łącznie na wszystkich
programach, kierunkach i latach studiów.
Nasi zagraniczni studenci pochodzą z 54 różnych
krajów w tym najodleglejszych stron świata
takich jak Nowa Zelandia, Australia czy Jamajka.
Początkowo Uniwersytet kształcił studentów
zagranicznych tylko na kierunku lekarskim,
z czasem rozszerzając swoja ofertę dla
obcokrajowców również o studia lekarsko-
dentystyczne. Rozwój programów między-
narodowych stał się możliwy m.in. dzięki
spełnieniu wymogów akredytacji między-
narodowych takich jak:

Dodatkowo Uniwersytet Medyczny w Lublinie
spełnił wymogi akredytacyjne FAIMER-
Founda�on for Advancement of Interna�onal
Medical Educa�on and Research oraz Malaysian
Medical Council - through Educa�onal
Commission for Foreign Medical Graduates
(ECFMG).

Na�onal Commi�ee on Foreign Educa�on and
Accredita�on (NCFMEA) - U.S. Department of Educa�on

Medical Board of California Accredita�on (MBC)

New York Medical Board (NYMB)

Medical Council of India (now: Na�onal Medical
Commission)

Medical Council of Thailand (TCM)

Studenci zagraniczni studiujący w pełnym cyklu
kształcenia najliczniej uczestniczyli w programach
lekarskim i lekarsko-dentystycznymdedykowanych
obszarom geograficznym takim jak: Stany
Zjednoczone, Azja, Chiny, Europa. Szczegółowe
dane liczbowe za ostatnie lata przedstawiają
wykresy:

LICZBA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH NA
UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE

2018/2019 2019/2020 2020/2021

LICZBA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH NA
POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMACH

ANALIZA STANU OBECNEGO
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Wroku akademickim
2020/2021 54narodowości
było reprezentowanychprzez
studentów zagranicznych
studiujących naUML

W roku akademickim
2019/202049narodowości

było reprezentowanychprzez
studentów zagranicznych
studiujących naUML

Wprowadzenie do oferty edukacyjnej podwójnych
dyplomówwiąże się z dużym wyzwaniem dla uczelni
wymagającym uwzględnienia różnic prawnych
w funkcjonowaniu systemów szkolnictwa wyższego
w różnych krajach. Jednocześnie jest czynnikiem
pres�żu dla uczelni, gdyż wykształciła już wielu
absolwentów z podwójnymi dyplomami. Obecnie
Uczelnia prowadzi dwa kierunki studiów dualnych:

- Program Huatuo wspólnie z Uniwersytetem
Medycznym Wenzhou (Wenzhou, Chiny) w formie
1+3+2, w którym obie uczelnie kształcą studentów.
Studenci podejmują pierwszy rok studiów na UM
w Chinach, a następnie trzyletnie studia na UML
w Lublinie, aby ukończyć ostatnie dwa lata studiów
na UM w Chinach. Rekrutacja jest otwarta
dla kandydatów z całego świata z wyjątkiem Polski
i Chin. Cały 6-letni program prowadzony w języku
angielskim jest zgodny z programem nauczania UML;
Pierwsza grupa studentów została przyjęta w roku
akademickim 2016/2017. W ramach tej współpracy
nauczyciele uczestniczą w szkoleniach i planowane
są wspólne badania. Przyjmując co roku nowych
studentów, program ten jest pomyślnie rozwijany
w oparciu o stałą współpracę z Chinami. Obecnie
w obu krajach studiuje 18 studentów.

- Collabora�ve Medical Degree Program
prowadzony wspólnie z Gulf Medical University
(Ajman, Zjednoczone Emiraty Arabskie), gdzie
w AMG prowadzony jest 3-letni kurs przedkliniczny,
po którym następuje 3-letni kurs kliniczny
prowadzony przez UM w Polsce. Cały 6-letni
program jest prowadzony w języku angielskim.
Program oferowany jest kandydatom ze wszystkich
zakątków świata poza Polską. Pierwsza klasa
przyjęta w roku 2017/2018 dała początek bardzo
dynamicznie rozwijającemu się programowi
kształcącemu na dzień dzisiejszy 85 uczniów w obu
krajach. Obie uczelnie pozostają w kontakcie,
pracując wspólnie nad rozwojem programu i metod
nauczania. Oba programy kończą się stopniem MD.

KRAJE NAJLICZNIEJ PREZENTOWANE
PRZEZ STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH

STUDIUJĄCYCH NAUML

W roku akademickim
2018/201949narodowości

było reprezentowanychprzez
studentów zagranicznych
studiujących naUML

ANALIZA STANU OBECNEGO



POPULARNE KIERUNKI MOBILNOŚCI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Najpopularniejsze kierunki mobilności w ramach
programu Erasmus+ w poprzednich latach to:

Egipt, Gruzja (2018), Jordania, Grecja Słowenia,
Włochy (2019), oraz Turcja i Chorwacja (2020).

Uniwersytet Medyczny w Lublinie był
zaś interesującym ośrodkiem w ramach
programu Erasmus+ głównie dla studentów z:

Hiszpanii, Włoch, Bośni i Hercegowiny,
co potwierdzają statystyki za rok 2018, 2019
i 2020.

W obszarze zagranicznych mobilności w ostatnich
latach, wyjątkowo aktywny na Uniwersytecie
okazał się być program Erasmus+ .

Na przestrzeni ostatnich 5 lat odnotowaliśmy
znaczny wzrost zainteresowania programem
Erasmus+ zarówno wśród studentów
wyjeżdżających jak i przyjeżdżających, notując
kilkukrotny wzrost liczby mobilności. Podobna
sytuacja dotyczyła pracowników uczestniczących
w programie Erasmus+, gdzie zanotowano
trzykrotnie większe zainteresowanie programem
w tej grupie. Niestety wraz z nastaniem pandemii
Covid-19 oraz ogólnoeuropejskim lockdownem
program Erasmus+ znacznie spowolnił swój
rozwój. Wielu studentów deklarowało, iż ich
wyjazdy zostały odwołane w uczelniach
partnerskich, inni sami wycofali zgłoszenia
wyjazdowe. W obliczu pandemii decyzją Władz
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odwołano
zagraniczne wyjazdy na staże, praktyki
czy delegacje. Wstrzymano również przyjazdy
zagranicznych gości, profesorów wizytujących
i studentów. Stąd drastyczny spadek liczby
mobilności zagranicznych w Uniwersytecie
obserwowany na przełomie 2019/2020
oraz 2020/2021.

ANALIZA STANU OBECNEGO



Jednym z priorytetów Uczelni w zakresie
umiędzynarodowienia staje się internacjonalizacja
w obszarze studiów doktoranckich. Dotychczas
zanotowaliśmy niewielki udział zagranicznych
promotorów i recenzentów biorących czynny udział
w procedurach nadawania stopnia doktora.

Wskaźnikiem wpływającym na stopień
umiędzynarodowienia uczelni jest również liczba
publikacji w języku angielskim oraz liczba
zagranicznych cytowań. Warto podkreślić, iż liczba
ta rokrocznie rośnie i w 2020 r. w momencie
przeprowadzania analizy wynosiła 1460 oraz stale
rosła gdyż dane za 2020 rok wciąż spływają. Rosnąca
liczba cytowań oraz publikacji w językach obcych
świadczy o wzroście sprawności organizacyjnej
naukowców w obszarze międzynarodowej
działalności badawczej.

Zawieranie umów międzynarodowych jest
nieodzownym procesem współpracy w globalnym
środowisku naukowo-akademickim oraz w pozys-
kiwaniu środków na kolejne projekty. W 2021 roku
uniwersytet posiadał 68 aktywnych umów
z zagranicznymi partnerami. Zawieranie umów
partnerskich z zagranicznymi ośrodkami
ma m.in. na celu: wspólne badania w dziedzinie
wspólnych zainteresowań, wzajemne wizyty
wykładowcóww celu prowadzenia zajęć, studiowania
i wymiany naukowych doświadczeń, uczestnictwo
w naukowych konferencjach, sympozjach
i seminariach na zaproszenie strony, która organizuje
spotkanie, wymiana doświadczeń i informacji
o programie, metodologii nauczania i technik
stosowanych w procesie dydaktycznym, wymiana
naukowych publikacji, wspieranie studentów
oraz studenckich organizacji w obszarze
naukowych wymian, czy organizacja szkół letnich.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie wykazuje
działania związane z rozwojem procesu
internacjonalizacji w domu „interna�onaliza�on
at home”. Podstawową formą internacjonalizacji
wewnętrznej są wizyty profesorów
wizytujących i gości zagranicznych
przyjeżdżających do UML w celach wygłoszenia
wykładów, prowadzenia kursów czy
uczestniczenia w projektach naukowych.

ANALIZA STANU OBECNEGO



WNIOSKI

Międzynarodowe akredytacje są szansą rozwoju
Uczelni. Chodzi nie tylko o potwierdzenie
wysokiego poziomu kształcenia, lecz także
o wychylenie się poza lokalny rynek i uzyskanie
swego rodzaju „biletu” do międzynarodowego
systemu edukacji, który zapewnia wymianę
doświadczeń z najlepszymi na świecie i otwiera
nasz Uniwersytet na wykładowców i studentów
z całego świata. Z partnerami mającymi
akredytacje zdecydowanie krócej trwa zawieranie
umów na różne wspólne przedsięwzięcia,
natomiast w przypadku braku akredytacji często
w ogóle nie dochodzi ono do skutku. W relacjach
akademickich akredytacje odgrywają rolę
absolutnie pierwszorzędną. Nawiązanie
współpracy naukowej czy dydaktycznej między
akredytowanymi uczelniami odbywa się bez
żadnych przeszkód i ograniczają je jedynie zasoby,
którymi dysponują uczelnie.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie jest instytucją,
w której chętnie studiują obcokrajowcy. W 2020
roku odsetek studentów zagranicznych
w Lublinie wynosił aż 11% co stawia miasto

studentów zagranicznych w Lublinie studiuje
na Uniwersytecie Medycznym. Świadczy
to o wysokim standardzie nauczania oraz wpływa
na międzynarodowy rozwój miasta w innych
dziedzinach. Obecność studentów zagranicznych
mobilizuje również do wprowadzania
nowoczesnych metod nauczania oraz stałej
modernizacji infrastruktury, tak aby Uczelnia
mogła konkurować z wiodącymi ośrodkami
z zagranicy. Wyróżniające oceny Polskiej Komisji
Akredytacyjnej dają również świadectwo
wysokiej jakości oferowanej przez Uczelnię,
co sprawia, że uczelnia jest godnym zaufania
partnerem i ośrodkiem akademickim. Biorąc
pod uwagę możliwości i potencjał akademicki
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie należy
sądzić, iż oferta skierowana do studentów
zagranicznych mogłaby być rozszerzona o kolejne
kierunki studiów.

Obecnie uniwersytet kształci na 16 kierunkach
a tylko 2 (kierunek lekarski i lekarsko-
dentystyczny) są oferowane w języku angielskim.
W założeniach rozwoju umiędzynarodowienia
należy brać pod uwagę kierunki studiów
prowadzone również na innych wydziałach
niż tylko lekarski czy lekarsko- dentystyczny.

W analizie zwrócono również uwagę
na skomplikowane procedury dotyczące
zatrudniania profesorów wizytujących
oraz bariery prawne uniemożliwiające rozwój
procesów internacjonalizacji w domu.
Za procedurami idą również systemy
informatyczne, które zamiast sprzyjać procesom
umiędzynarodowienia skutecznie je blokują.
Systemy informatyczne istniejące w Uczelni
należy rozwinąć i przebudować
tak, by zapewniały sprawną obsługę studentów
z zagranicy oraz gości i profesorów wizytujących.
Integralną częścią przyjaznych systemów
informatycznych powinna być również
anglojęzyczna strona internetowa Uczelni
pełniąca funkcję promocyjną oraz informacyjną
dla zagranicznych partnerów.

Na uwagę zasługuje również problem małego
zainteresowania studiami doktoranckimi przez
obcokrajowców. Mimo, iż Uczelnia ma w swojej
ofercie studia doktoranckie w języku angielskim
na 2 wydziałach, chętnych wciąż brakuje.

Istotną rolę w tym zakresie może odgrywać
niewystarczająca promocja oferowanych
programów na arenie międzynarodowej.

O ile Uczelnia zapewnia studentom właściwy
poziom kształcenia i opieki, w odniesieniu
do absolwentów wykazuje stosunkowo małą
aktywność. Obecnie w Uczelni funkcjonuje tylko
jeden projekt dedykowany absolwentom.
Nie pozwala on jednak na utrzymywanie stałych
kontaktów z absolwentami ani na badanie losów
absolwentów zagranicznych.

i region ponad przeciętną krajową. Jedna trzecia



Zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia stanie
się szansą dla Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie m.in. poprzez zwiększenie
finansowania dedykowanego na międzynarodową
działalność dydaktyczną i naukową.
Dla studentów, doktorantów i absolwentów
większa rozpoznawalność Uczelni na arenie
międzynarodowej będzie lepszym startem
w karierze zawodowej. Uczestniczenie
w procesach edukacyjnych i naukowych
na poziomie globalnym wymusza również
na Uczelni nowatorskie podejście do digitalizacji
i cyfryzacji, aby Uczelnia mogła konkurować na
arenie międzynarodowej. Innowacyjne metody
oparte o cyfryzację zarówno w sferze edukacji,
nauki jak i administracji pozwolą na szybszy postęp
w omawianych obszarach.

By sprostać tym zadaniom należy bez wątpienia
stale inwestować w infrastrukturę techniczną
i informatyczną Uczelni. Ponadto, wyzwaniem
może okazać się dostosowanie do wymogów
prawnych obowiązujących w Polsce.

Zagrożeniem najszerzej omawianym w trakcie
analizy jest pandemia wirusa covid-19 oraz jej
następstwa. Związany z tym kryzys mobilnościowy
da się przełamać tylko wtedy, gdy Uczelnia
zastosuje wszystkie możliwe środki
bezpieczeństwa z tym związane.

Niestety, bezpośrednio wiąże się to ze
skomplikowaną logistyką działań Uczelni,
szczególnie w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa dla studentów i pacjentów
przebywających na oddziałach szpitalnych.
Bez wątpienia procesy dostosowania Uczelni
do wymogów bezpieczeństwa wiążą
się z zapewnieniem dostatecznej liczby lokali,
w których będą odbywały się zajęcia, zaopatrzenia
uczelni w środki bezpieczeństwa takie jak płyny
do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki, jak również
odpowiedniej kampanii informacyjnej
dedykowanej również dla obcokrajowców
w odniesieniu do procedur stosowanych
w pandemii. Wszystkie te działania wiążą
się z dużymi nakładami finansowymi i wytężoną
pracą wielu dedykowanych zespołów.
W warunkach pandemii kiedy dobrostan
studentów i pracowników, a także mieszkańców
Lublina staje się priorytetem, Uniwersytet
Medycznyw Lublinie, działając w ramachwłasnych
zasobów musi na bieżąco reagować na potrzeby
i problemy związane z pandemią. Często oznacza
to natychmiastowe relokowanie zasobów
finansowych, organizacyjnych, czy ludzkich
z działań rutynowo wykonywanych przez
określone jednostki na działania priorytetowe
w obszarze pandemii.

WNIOSKI

Lublin jako miasto akademickie, jest postrzegany jako doskonałe miejsce do studiowania. Wpływ na to
mają nie tylko same uczelnie, ale i wydarzenia kulturalne, bogata oferta pozwalająca w atrakcyjny sposób
spędzić wolny czas, ale również położenie Lublina. Dzięki dobrej komunikacji i wielu możliwościom
transportu z i do Warszawy, stolica i jej atrakcje turystyczne są w zasięgu ręki obcokrajowców
przebywających w Lublinie. Problemem może okazać się brak połączeń o zasięgu międzykontynentalnym.



WNIOSKI

Uniwersytet Medyczny w Lublinie mając tak dużą
liczbę studentów zagranicznych i chcąc rozszerzać
ofertę dydaktyczną wobec nowych grup
odbiorców musi stale inwestować w rozbudowę
infrastruktury. Zapewnienie odpowiedniej bazy
dydaktycznej jest jednym z wymogów i gwarantów
utrzymania edukacji na odpowiednim poziomie.
Zbyt duża liczba studentów w stosunku
do możliwości lokalowych może grozić spadkiem
jakości kształcenia.

Negatywnie na rozwój umiędzynarodowienia
wpływa również to, że spora liczba pracowników
naukowych Uczelni nie jest przygotowana
do aplikowania o granty naukowe i strukturalne.

Warto zwrócić również uwagę na fakt, iż za mało
pracowników naukowych uczelni podejmuje
aktywności międzynarodowe w obszarze badań
oraz w obszarze uczestnictwa w zagranicznych
zjazdach czy konferencjach. Fakt ten uniemożliwia
tym samym skuteczne budowanie sieci partnerstw
i wymiany myśli naukowej. Sprowadza się również
do tego, że sprzęt laboratoryjny i techniczny jakim
dysponuje Uczelnia nie zostaje w pełni
wykorzystany. Działania mające na uwadze
zwiększenie aktywności naukowej pracowników
to m.in. utworzenie systemu informacji
o potencjalnych wspólnych projektach
badawczych, możliwościach współpracy
zagranicznej, w tym możliwościach aparaturowych
i potrzebach pracowników klinik i zakładów
teoretycznych. Wspomniany wyżej system
informacji może obejmować zarówno
bezpośrednie spotkania jak również minisympozja
i pla�ormy informacyjne. Dzięki tak
zaprojektowanym systemom, Uczelnia umożliwi
pracownikom wymianę myśli i pozwoli
na tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych.

By zwiększyć współczynnik umiędzynarodowienia zasadne wydaje się inwestowanie w programy:
wymiany kadrowej, wyjazdy szkoleniowe, wizyty gości zagranicznych i profesorów wizytujących,
realizowanie rozpraw doktorskich z udziałem zagranicznych promotorów i recenzentów w procedurach
nadawania stopnia doktora, promocja studiów doktoranckich w języku angielskim oraz podjęcie działań
w celu uzyskania alternatywnych źródeł finansowania dla wsparcia promocji i rozwoju międzynarodowego
Uczelni.



CELE STRATEGII

DziekanatyWydziałów.

1.1 CEL GŁÓWNY nr 1 - Umiędzynarodowienie oferty dydaktycznej

CELE SZCZEGÓŁOWE

PRZYKŁADOWE INICJATYWY STRATEGICZNE

WSKAŹNIKI

TERMINY REALIZACJI

Wprowadzenie anglojęzycznej oferty dydaktycznej na innych Wydziałach,
w tym na Wydziale Farmaceutycznym i Wydziale Nauk o Zdrowiu.

NADZÓR

Rozszerzenie oferty studiów w języku angielskim.

Do końca 2027 roku.

Biuro Szkoły Doktorskiej.

Zwiększenie liczby rozpraw doktorskich w języku angielskim o 15 p.p.
Zwiększenie udziału zagranicznych recenzentów i promotoróww procedurach

nadawania stopnia doktora o 10 p.p.

CELE SZCZEGÓŁOWE

PRZYKŁADOWE INICJATYWY STRATEGICZNE

WSKAŹNIKI

TERMINY REALIZACJI

NADZÓR

Umiędzynarodowienie studiów doktoranckich.

Do końca 2027 roku.

1.2.

1.3.

Uzupełnienie oferty studiów o programy kształcenia w języku angielskim.
Zajęcia dydaktyczne prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia

na odległość w trybie studiów niestacjonarnych i studiów podyplomowych,
tzw. kształcenie przez całe życie; realizacja nowych projektów w tym zakresie.

Zwiększenie liczby zagranicznych recenzentów i promotorów.
Zwiększenie liczby doktorantów na studiach doktoranckich w języku angielskim.

Zwiększenie aktywności w zakresie wyjazdów zagranicznych doktorantów
m.in. w celu realizacji części prac doktorskich w zagranicznych ośrodkach.



Do końca 2027 roku.

CELE STRATEGII

Zwiększenie liczby mobilności o 20 p.p.
Zwiększenie ilości podpisanych umów z zagranicznymi ośrodkami o 20 p.p.

CELE SZCZEGÓŁOWE

PRZYKŁADOWE INICJATYWY STRATEGICZNE

WSKAŹNIKI

TERMINY REALIZACJI

NADZÓR

Udział uczelni w międzynarodowych programach dydaktycznych np. Erasmus+.

Biuro Obsługi Studentów Anglojęzycznych.
Dziekanaty poszczególnych Wydziałów.

Centrum Innowacji i Akredytacji.

Zwiększenie liczby zagranicznych akredytacji umożliwiających przyjmowanie
studentów na kierunki studiów oferowane przez Uczelnię.

CELE SZCZEGÓŁOWE

PRZYKŁADOWE INICJATYWY STRATEGICZNE

WSKAŹNIKI

TERMINY REALIZACJI

NADZÓR

Uzyskanie krajowych i międzynarodowych certyfikatów programów kształcenia
dla wybranych rodzajów prowadzonych studiów oraz pozyskania

większej liczby studentów zagranicznych w celu internacjonalizacji Uczelni.

Zwiększenie liczby studentów zagranicznych o 10 p. p.

1.4.

1.5.

Biuro ProgramówWymiany Akademickiej.

Zwiększenie liczby studentów i doktorantów wyjeżdżających na studia i praktyki
w ramach międzynarodowych programów dydaktycznych.

Zwiększenie liczby ośrodków zagranicznych, z którymi UML będzie współpracował
w ramach międzynarodowych programów zagranicznych.

Do końca 2027 roku.



CELE STRATEGII

Biuro ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji

Podjęcie współpracy z nowymi, zagranicznymi ośrodkami akademickimi.
Podjęcie współpracy dotyczącej wymiany akademickiej na kierunkach innych

niż lekarski i lekarsko-dentystyczny.

CELE SZCZEGÓŁOWE

PRZYKŁADOWE INICJATYWY STRATEGICZNE

WSKAŹNIKI

TERMINY REALIZACJI

NADZÓR

Zwiększenie liczby studentówwyjeżdżających na studia, praktyki, staże poza programem Erasmus+.

Do końca 2027 roku.

Do końca 2027 roku.

Biuro ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji.
Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju.

Biuro ProgramówWymiany Akademickiej.
Dziekanaty poszczególnych Wydziałów.

Zwiększenie liczby zagranicznej kadry o 10 p.p.

CELE SZCZEGÓŁOWE

PRZYKŁADOWE INICJATYWY STRATEGICZNE

WSKAŹNIKI

TERMINY REALIZACJI

NADZÓR

Zwiększenie liczby zajęć prowadzonych przez nauczycieli zagranicznych.

1.6.

1.7.

Zwiększenie liczby ośrodkówwspółpracujących o min. 10 p.p.
Włączenie min. 3 kierunków studiów (poza programem lekarskim i lekarsko-dentystycznym)

do programu zagranicznej wymiany akademickiej.

Podjęcie współpracy z profesorami zagranicznymi w tym profesorami wizytującymi
zatrudnionymi w celu realizacji kursów i dydaktyki przewidzianej programem studiów.
Zwiększenie liczby visi�ng professors zatrudnionych na etatach uczelni w celu realizacji

grantów i projektów międzynarodowych.



Zwiększenie liczby grantów międzynarodowych.
Zwiększenie liczby wdrożonych wyników międzynarodowych B+R.

Zwiększenie liczby profesorówwizytujących.

Do końca 2027 roku.

CELE STRATEGII

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju.
Biuro ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji.

Biuro Szkoły Doktorskiej.
Biuro ProgramówWymiany Akademickiej.

CELE SZCZEGÓŁOWE

PRZYKŁADOWE INICJATYWY STRATEGICZNE

WSKAŹNIKI

TERMINY REALIZACJI

NADZÓR

Zwiększenie udziału w grantach i projektach zagranicznych.

2.2.

2.1 CEL GŁÓWNY nr 2 - Umiędzynarodowienie nauki

Wsparcie administracyjne i finansowe dla prac nad przygotowaniem wniosków grantowych,
w tym na mobilność międzynarodową związana z budowaniem konsorcjów projektowych.

Podjęcie działań w celu doskonalenia systemu informatycznego, ułatwiającego
i odciążającego naukowców od prac administracyjnych oraz okresowy monitoring

efektywności systemu na podstawie opinii odbiorców.



CELE STRATEGII

Do końca 2027 roku.

CELE SZCZEGÓŁOWE

PRZYKŁADOWE INICJATYWY STRATEGICZNE

WSKAŹNIKI

TERMINY REALIZACJI

Znaczne zwiększenie udziału pracownikóww projektach badawczych.

NADZÓR

Systemy motywacyjne dla pracowników mające na celu zachęcenie do udziału
w zagranicznych projektach.

2.3.

Do końca 2027 roku.

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju.
Biblioteka.

CELE SZCZEGÓŁOWE

PRZYKŁADOWE INICJATYWY STRATEGICZNE

WSKAŹNIKI

TERMINY REALIZACJI

Zwiększenie liczby publikacji w języku angielskim o 10 p.p.

NADZÓR

Zwiększenie liczby publikacji przygotowywanych w międzynarodowych zespołach.

2.4.

Stworzenie systemu monitorującego osiągnięcia kadry w zakresie działań o zasięgu
międzynarodowym oraz w celu monitorowania barier rozwojowych w tym obszarze

(w szczególności administracyjnych i organizacyjnych).
Silniejsze uwzględnienie zainteresowania naukowców UML nawiązywaniem

i rozwijaniem kontaktów zagranicznych w ocenie okresowej oraz przy przyznawaniu
nagród Rektora na podstawie Regulaminu Wynagradzania.

Biuro ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji.
Biuro ProgramówWymiany Akademickiej.

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju.

Stworzenie systemu wsparcia organizacyjnego i infrastrukturalnego w inicjatywach
open access oraz w celu popularyzowania zasobówwłasnych.

Wprowadzenie systemu promowania publikacji powstających na UML przez
ich pozycjonowanie w wyszukiwarkach i reklamowanie u uznanych wydawców.

Stworzenie i wdrożenie systemu finansowego premiowania najlepszych publikacji.



CELE STRATEGII

Do końca 2027 roku.

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju.
Biuro ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji.

Biuro ProgramówWymiany Akademickiej.

Zwiększenie liczby umów o współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi o 10 p.p.

CELE SZCZEGÓŁOWE

PRZYKŁADOWE INICJATYWY STRATEGICZNE

WSKAŹNIKI

TERMINY REALIZACJI

NADZÓR

Udział w międzynarodowych zespołach badawczych.

2.5.

Wzmocnienie współpracy badawczej zagranicznymi instytucjami naukowymi o wysokiej
renomie w skali międzynarodowej w obszarach badawczych i naukowych.

Stała aktualizacja i monitoring profili naukowych pracowników Uczelni w różnych bazach
danych np.: ORCID, MOSTWIEDZY, RESEARCH GATE.

Wprowadzenie uczelnianych grantów finansujących budowę zespołów
o międzynarodowym charakterze.

Stworzenie systemu staży zagranicznych proponowanych głównie młodym badaczom
w celu realizacji projektów wwiodących ośrodkach zagranicznych.



CELE STRATEGII

Do końca 2027 roku.

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju.
Biuro ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji.

Biuro ProgramówWymiany Akademickiej.
Ośrodek Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki.

Biblioteka.

Zwiększenie liczby umów o współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi o 10 p.p.
Zwiększenie liczby konferencji o statusie międzynarodowym o min. 10 p.p.

Zwiększenie liczby zagranicznej kadry naukowej o 10 p.p.

CELE SZCZEGÓŁOWE

PRZYKŁADOWE INICJATYWY STRATEGICZNE

WSKAŹNIKI

TERMINY REALIZACJI

NADZÓR

Wymiana doświadczeń z naukowcami zagranicznymi, również w postaci
wspólnych przedsięwzięć (konferencje, spotkania, publikacje).

2.6.

Pozyskanie wsparcia wysoko wykwalifikowanej kadry międzynarodowej.
Budowanie międzynarodowych zespołów badawczych.

Organizacja konferencji o charakterze międzynarodowym w celu promocji osiągnięć
najprężniej działających zespołów.

Budowanie międzynarodowych zespołów w oparciu o Visi�ng Professors.
Zwiększenie środków finansowych na wsparcie udziału pracowników UML

w konsorcjach i sieciach naukowych o zasięgu międzynarodowym.
Nawiązanie relacji z absolwentami UML pracującymi za granicą.



CELE STRATEGII

Do końca 2027 roku.

CELE SZCZEGÓŁOWE

PRZYKŁADOWE INICJATYWY STRATEGICZNE

WSKAŹNIKI

TERMINY REALIZACJI

NADZÓR

Uzyskanie międzynarodowych certyfikatów i akredytacji.

Zwiększenie liczby zagranicznych akredytacji.

2.7.

W odniesieniu do celu priorytetowego jakim jest internacjonalizacja nauki w tym aspekcie
certyfikaty i akredytacje dotyczą laboratoriów i poszczególnych

jednostek naukowo-badawczych jako nagrody i wyróżnienia stanowiące
poświadczenie jakości usług naukowych.

Biuro ds. Obsługi Studentów Anglojęzycznych.
Centrum Innowacji i Akredytacji.

fot. dr n. med. Leszek Szalewski



Do końca 2027 roku.

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju.
Dział Systemów Informatycznych.

CELE STRATEGII

3.1 CEL GŁÓWNY nr 3 - Działania wspierające umiędzynarodowienie

CELE SZCZEGÓŁOWE

PRZYKŁADOWE INICJATYWY STRATEGICZNE

WSKAŹNIKI

TERMINY REALIZACJI

NADZÓR

Stworzenie jednego narzędzia umożliwiającego podgląd dostępnych zasobów,
rezerwacje oraz wypożyczenie aparatury, narzędzie powinno być zintegrowane

z Systemem Informatycznym obsługującym profil pracownika.

o szkoleniach, konferencjach i innych formach aktywności za granicą.

Biuro ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji.
Biuro ds. Obsługi Studentów Anglojęzycznych.

Wskaźnikiem jest bieżąca liczba zamieszczanych informacji na stronie oraz ich aktualizacja.

Utrzymanie funkcjonowania Welcome Center dla studentów i gości zagranicznych.

W sposób ciągły.

3.2.

3.3.

Stworzenie narzędzia informatycznego za pomocą którego dostępna
będzie informacjach o zasobach sprzętowych i laboratoryjnych

poszczególnych jednostek, z możliwością rezerwacji i wyposażenia sprzętu.

Zachowanie ciągłości strony dedykowanej obcokrajowcom przyjeżdżającym do UML,
oraz bieżąca aktualizacja dostępnych informacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE

PRZYKŁADOWE INICJATYWY STRATEGICZNE

WSKAŹNIKI

TERMINY REALIZACJI

NADZÓR

Utworzenie i administrowanie Kalendarzem wydarzeń, w którym będą znajdowały się informacje

Biuro Programów Wymiany Akademickiej.



CELE STRATEGII

Do końca 2027 roku.

Minimum 2 wydarzenia integracyjne z okazji świąt i wydarzeń okolicznościowych.
Minimum 1 spotkanie w roku akademickim mające na celu zapoznanie z obiektami

kampusu i centrum miasta.

Wsparcie aklimatyzacji studentów zagraniczny w postaci zorganizowanych form aktywności/wydarzeń.

3.4.

CELE SZCZEGÓŁOWE

PRZYKŁADOWE INICJATYWY STRATEGICZNE

WSKAŹNIKI

TERMINY REALIZACJI

NADZÓR

CELE SZCZEGÓŁOWE

PRZYKŁADOWE INICJATYWY STRATEGICZNE

WSKAŹNIKI

TERMINY REALIZACJI

NADZÓR

Jedna strona internetowa w języku angielskim.

Utworzenie/prowadzenie strony www UMLw języku angielskim,
która będzie dokładnym odzwierciedleniem strony w języku polskim.

3.5.

Biuro ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji.
Biuro ds. Obsługi Studentów Anglojęzycznych.

Do końca 2027 roku.

Organizacja eventów promujących kultury i tradycje studentów zagranicznych w UML np. Culture Night.
Organizowanie spotkań integracyjnych dla nowych studentów zagranicznych i polskich

np. z okazji świąt lokalnych czy najważniejszych świąt zagranicznych.
Organizacja spotkań dla nowoprzybyłych studentów które mają na celu zapoznanie

z kampusem oraz topografią miasta np. orienta�on week.
Wprowadzenie programów mentoringowych wspierających nowych studentów UML.

Dział Systemów Informatycznych.
Sekcja ds. Promocji.

Strona internetowa w języku angielskim jest narzędziem zarówno komunikacji
jak i promocji, prawidłowe jej funkcjonowanie wpływa na pozyskiwanie zagranicznych

partnerów oraz wyniki rekrutacji zagranicznych studentów.



CELE STRATEGII

Nawiązanie nowych partnerstw z wiodącymi ośrodkami akademickimi za granicą
m.in. poprzez podpisanie umów i porozumień o współpracy.

Zwiększenie liczby zagranicznych partnerów o 10 p.p.

CELE SZCZEGÓŁOWE

PRZYKŁADOWE INICJATYWY STRATEGICZNE

WSKAŹNIKI

TERMINY REALIZACJI

NADZÓR

Do końca 2027 roku.

Rozbudowa sieci partnerstw międzynarodowych.

3.6.

Biuro ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji.
Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju.

Zwiększenie liczby zatrudnionych profesorówwizytujących i gości zagranicznych o 10 p.p.

CELE SZCZEGÓŁOWE

PRZYKŁADOWE INICJATYWY STRATEGICZNE

WSKAŹNIKI

TERMINY REALIZACJI

NADZÓR

Zwiększenie liczby gości i profesorów wizytujących.

3.7.

Biuro ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji.
Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju.

Biuro ProgramówWymiany Akademickiej.
Centrum Transferu Wiedzy.

Ośrodek Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki.
Biuro ds. Obsługi Studentów Anglojęzycznych.

Do końca 2027 roku.

Zatrudnianie profesorówwizytujących daje możliwość wymiany myśli, idei,
doświadczeń pomiędzy naukowcami, a zagranicznymi profesorami, wzbogacając

w ten sposób akademickie środowisko naukowe i nadaje mu międzynarodowy charakter.

daje możliwość odbycia krótkich wizyt studyjnych w celu zapoznania
się z zakresem i metodyką pracy partnerów, staje się również doskonałym wstępem

Przyjmowanie gości zagranicznych w odróżnieniu od profesorów wizytujących

                                      do podjęcia decyzji o dalszej współpracy.



CELE STRATEGII

Do końca 2027 roku.

CELE SZCZEGÓŁOWE

PRZYKŁADOWE INICJATYWY STRATEGICZNE

WSKAŹNIKI

TERMINY REALIZACJI

NADZÓR

Intensyfikacja współpracy z międzynarodowym środowiskiem biznesowym.

3.8.

Biuro Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji
(w zakresie ubiegania się o środki finansujące opisywaną inicjatywę).

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju (w zakresie ubiegania się o środki finansujące opisywaną inicjatywę).
Biuro ProgramówWymiany Akademickiej (w zakresie ubiegania się o środki finansujące opisywaną inicjatywę).

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

Zwiększenie liczby przeszkolonych pracowników na dodatkowych kursach językowych
o min. 30 p.p. pracowników oraz 40 p.p. studentów.

CELE SZCZEGÓŁOWE

PRZYKŁADOWE INICJATYWY STRATEGICZNE

WSKAŹNIKI

TERMINY REALIZACJI

NADZÓR

Zwiększenie kompetencji językowych pracowników i studentów.

3.9.

Centrum Transferu Wiedzy.

Do końca 2027 roku.

Dobre przygotowanie, współdziałań i aktywność Uczelni wpływa na efekt kreowania
innowacyjności i wdrożenia jej na rynku. Celem strategicznym jest przygotowanie uczelni

do pełnienia roli kluczowej w procesie komercjalizacji wiedzy na poziomie międzynarodowym.
Celem jest stworzenie warunków, w których Uczelnia będzie inkubatorem nowej

wiedzy i będzie kreowała podaż pomysłów, rozwiązań technologicznych i organizacyjnych.

Zwiększenie liczby umów z zagranicznymi partnerami biznesowymi.
Zwiększenie liczby patentów.

Chcąc czynnie uczestniczyć w przedsięwzięciach na skalę międzynarodową należy wyposażyć
środowisko akademickie w odpowiednie kompetencje językowe. Służyć temu mają dodatkowe kursy

lingwistyczne oferowane przez Uczelnie zarówno dla pracowników jak i studentów.
Dotyczy to zarówno pracownikóww grupie administracyjnej jak i dydaktycznej oraz naukowej.
Zapewnienie kompetencji językowych na odpowiednim poziomie przyczyni się do łatwiejszej

komunikacji a tym samym zwiększy prawdopodobieństwo sukcesu na arenie międzynarodowej.
Służyć temu mają m.in. fundusze europejskie i krajowe wspierające finansowo takie inicjatywy.



CELE STRATEGII

Łączna liczba osób przeszkolonych w zakresie integracji i komunikacji
międzykulturowej to min. 50 pracowników rocznie oraz 50 studentów rocznie.

CELE SZCZEGÓŁOWE

PRZYKŁADOWE INICJATYWY STRATEGICZNE

WSKAŹNIKI

TERMINY REALIZACJI

NADZÓR

Udział pracowników i studentóww szkoleniach mających na celu
niwelowanie różnic międzykulturowych.

3.10.

Biuro ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji.

Zadanie realizowane w sposób ciągły.

Organizacja szkoleń w zakresie integracji międzykulturowej; Proponowane kursy kompetencji
międzykulturowych to innowacyjne szkolenia dot. zarządzania wielokulturowością, które
są idealnym przygotowaniem do współpracy z międzynarodowymi partnerami. Pomagają

w umiejętnym budowaniu relacji z przedstawicielami innych kultur oraz dostarczają niezbędnych
informacji dotyczących odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach. Przeprowadzone

na UML dotychczasowo kursy o charakterze pilotażowym spotkały się z ogromnym
zainteresowaniem zarówno studentów jak i pracowników. W efekcie wszystkie uczestniczące

w nich osoby uznały, iż ich kompetencje dotyczące świadomości i komunikacji
międzykulturowej znacznie wzrosły.



CELE STRATEGII

Do końca 2027 roku.

Wykorzystanie materiałów promocyjnych w postaci broszur, ulotek w języku polskim i angielskim.
Wykorzystanie jako narzędzia komunikacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

Promocja UML za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Udział w targach edukacyjnych imprezach organizowanych w celu zaprezentowania

oferty naukowej i dydaktycznej UML.

Tworzenie i umacnianie wizerunku UML jako nowoczesnego, międzynarodowego uniwersytetu
badawczego oferującego kształcenie na wysokim poziomie na wszystkich poziomach studiów.

Sekcja ds. Promocji.
Sekcja ds. Grupy Informacyjnej Blask.

CELE SZCZEGÓŁOWE

PRZYKŁADOWE INICJATYWY STRATEGICZNE

WSKAŹNIKI

TERMINY REALIZACJI

NADZÓR

3.11.

Wzrost zainteresowania UML zarówno wśród studentów jak i naukowców z całego świata



CELE STRATEGII

Do końca 2027 roku.

CELE SZCZEGÓŁOWE

PRZYKŁADOWE INICJATYWY STRATEGICZNE

WSKAŹNIKI

TERMINY REALIZACJI

NADZÓR

Obsługa studentów zorganizowana jest wokół koncepcji SLC obejmującej kompleksową
opiekę nad studentem począwszy od pierwszego kontaktu z uczelnią (jako kandydat),

a skończywszy na dołączeniu do grona absolwentów.

3.12.

Osługa studentów zorganizowana wokół koncepcji SLC Student life cycle management
obejmującej kompleksową opiekę nad studentem począwszy od pierwszego kontaktu z uczelnią,

a skończywszy na dołączeniu do grona absolwentów.

Biuro Obsługi Studentów Anglojęzycznych.
Centrum Edukacji Medycznej.

Zwiększenie poziomu zadowolenia studentów



CELE STRATEGII

Biuro Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji.
Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju.

Sekcja ds. Promocji.

Oznakowanie wszystkich budynków Uczelni w języku angielskim.
Oznakowanie 80 p.p. jednostek uczelni w języku angielskim.

Wprowadzenie anglojęzycznych oznakowań w szpitalach uniwersyteckich.

CELE SZCZEGÓŁOWE

PRZYKŁADOWE INICJATYWY STRATEGICZNE

WSKAŹNIKI

TERMINY REALIZACJI

NADZÓR

Internacjonalizacja kampusu i administracji Uczelni.

3.13.

Do końca 2027 roku.

Usprawnienie i ujednolicenie uczelnianych procedur administracyjnych w obszarach
dotyczących współpracy międzynarodowej z uwzględnieniem standardów międzynarodowych.

Zapewnienie dostępności dokumentacji w języku angielskim związanej ze studiami,
pracą, praktykami, stażami osób nie znających języka polskiego.

Zapewnienie odpowiedniego poziomu znajomości języka angielskiego
oraz świadomości międzykulturowej pracowników na stanowiskach administracyjnych.

Opisy, instrukcje i kierunkowskazy w języku angielskim i polskim.
Pracownicy kampusu zdolni porozumiewać się i udzielać informacji w języku angielskim.



CELE STRATEGII

VI. ORGANIZACJA INTERNACJONALIZACJI
W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE

Proces umiędzynarodawiania realizowany jest w odniesieniu do całej uczelni, zarówno centralnie
jak i na wydziałach oraz w jednostkach administracyjnych, naukowych i dydaktycznych.

Za realizację zadań w zakresie internacjonalizacji odpowiada Prorektor ds. Umiędzynarodowienia,
Cyfryzacji i Promocji.

Jednostki ogólnouczelniane mające największy wpływ na wdrażanie procesów internacjonalizacji to:

Biuro ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji.
Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju.

Biuro ProgramówWymiany Akademickiej.
Biuro ds. Obsługi Studentów Anglojęzycznych.

Centrum Transferu Wiedzy.
Ośrodek Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki.

Sekcja ds. Promocji.
DziekanatyWydziałów.

Kierownicy poszczególnych jednostek naukowych i dydaktycznych.
Sekcja ds. Grupy Informacyjnej Blask.

fot. dr n. med. Leszek Szalewski






