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Strategia kształcenia jaka została zawarta w Deklaracji Bolońskiej, która jest wizją opartą na 
współpracy krajów Unii Europejskiej w dziedzinie szkolnictwa wyższego, zwraca szczególną 
uwagę na działania w zakresie zapewnienia jakości kształcenia, przy zastosowaniu 
porównywalnych kryteriów i metodologii oceny jakości oraz respektowaniu zasady 
dokonywania oceny jakości przez systemy zewnętrzne i wewnętrzne w stosunku do ocenianej 
instytucji edukacyjnej. Ta europejska dbałość o wysoką jakość kształcenia odnosi się także do 
uczelni medycznych i jest warunkiem spełnienia jednego z naczelnych postulatów 
porozumienia bolońskiego. Deklaracja zwraca uwagę na konieczność ciągłego 
modyfikowania szkolnictwa wyższego i systemów badawczych do zmieniających się potrzeb 
indywidualnych, wymagań społecznych oraz postępu wiedzy naukowej. Wynikiem tych 
wszystkich przedsięwzięć  jest powstanie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. 
Formy, metody i narzędzia zastosowane w celu zapewnienia jakości kształcenia  na Wydziale 
Nauk o Zdrowiu mają nie tylko pozwolić na realizację tych postanowień, ale nadać 
rozwojowi WNoZ odpowiedni kierunek.  
Struktura  zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na WNoZ UMP została stworzona 
w oparciu nie tylko o powszechnie funkcjonujące przepisy międzynarodowe i krajowe 
dotyczące jakości kształcenia, ale przede wszystkim uwzględniła  złożoność  konstrukcji 
samego wydziału, w związku z tym wypracowane zasady i procedury mają charakter 
wyjątkowy i niepowtarzalny. 
Globalne, a zarazem indywidualne podejście do systemu zapewnia jakości kształcenia od lat 
gwarantuje wysoką pozycję Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w gronie jednostek 
akademickich. 
 
 Do jednych z najważniejszych działań wśród zmierzających do realizacji strategii rozwoju 
WNoZ zaliczyć można te dotyczące jakości kształcenia. Za priorytetowe należy uznać, w tym 
obszarze takie zadania jak: 

• wspieranie działalności naukowo - badawczej realizowanej przez nauczycieli 
akademickich zarówno w kraju jak i w ośrodkach zagranicznych poprzez 
wspomaganie ich aktywności intelektualnej z zachowaniem ich niezależność  

• podnoszenie kwalifikacji kadry naukowo - dydaktycznej wydziału w celu 
zagwarantowania studentom zdobycia najnowszej wiedzy, wyuczenia 
najistotniejszych umiejętności oraz wykształcenie w nich priorytetowych kompetencji 
społecznych niezbędnych w wykonywaniu przyszłych zawodów   

• koncentrowanie się na nauczaniu w sposób interdyscyplinarny, poprzez dobór 
zróżnicowanej kadry naukowej, której wysokie kompetencje w pełni pozwolą na 
zrealizowanie narzuconych efektów kształcenia oraz dobór jednostek naukowo - 
dydaktycznych, których różnorodność, ale  i wysoka jakość świadczonych usług będą 
korelowały z misją wydziału  



• stworzenie studentom jak najbardziej komfortowych warunków do zdobywania 
wiedzy i umiejętności  poprzez doradztwo i pomoc w sferze naukowej jak i 
administracyjnej oraz wspomaganie rozwoju społeczno - kulturowego w ramach 
strategii stworzonych w porozumieniu z władzami miasta, regionu i województwa 

• wspieranie aktywności studenckiej oraz zdobywania nowych doświadczeń poprzez 
realizację projektów badawczych zintegrowanych z działającymi w ramach wydziału 
kołami naukowymi oraz wymianę studencką prowadzoną w ramach 
ogólnoeuropejskich projektów dotyczących mobilności studentów  

• podejmowanie działania na rzecz rozwoju strukturalnego i logistycznego w celu 
zapewnienia zarówno studentom i pracownikom dostępu do najnowszych narzędzi 
naukowych i dydaktycznych  

• rozwój współpracy z interesariuszmi zewnętrznymi oraz absolwentami w celu 
uzyskania szerokiego spektrum informacji, co możne być wykorzystane przez władze 
uczelni i  wydziału w procesie tworzenia nowej wizji kształcenia 

 
Za realizację postulatów zawartych w polityce jakości kształcenia odpowiedzialni są bez 
wyjątku wszyscy członkowie społeczności Wydziału z uwzględnieniem całej jego struktury.  


