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SŁOWO WSTĘPNE
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego jest kontynuatorem ponad 90-letniej tradycji Wydziału
Lekarskiego i Farmaceutycznego. Przez minione dziesięciolecia wypracował sobie markę w Polsce i za granicą
zarówno jako wiodąca uniwersytecka szkoła medyczna, jak i też ośrodek naukowy oraz miejsce nowoczesnej
diagnostyki i leczenia chorób. Powiększyła się i została gruntownie zmodernizowana baza materialna
Uczelni i zwielokrotniła się liczba studentów. W tym samym czasie powstały i rozwinęły się konkurencyjne ośrodki
akademickie, a wszystkie działają w zupełnie innych realiach ekonomicznych i demograficznych niż przed laty.
Uniwersytet Medyczny musi dzisiaj radzić sobie nie tylko na polskim rynku edukacyjnym i naukowym, ale także
musi być przygotowany do działania na całym obszarze Unii Europejskiej i budować swoją markę w skali
globalnej.
W XXI wieku nie można już skutecznie rozwijać Uczelni patrząc tylko z perspektywy kolejnych kadencji
władz wybieralnych. Konieczne stało się opracowanie długofalowej strategii, która wyznaczając kierunki dalszego
rozwoju naukowego, dydaktycznego i w obszarze usług medycznych pozwoli zaplanować dalsze inwestycje
w zakresie bazy materialnej Uniwersytetu i potrzeby kadrowe, a także niezbędne zmiany organizacyjne. To
właśnie te potrzeby obok regulacji prawnej zawartej w znowelizowanym Prawie o szkolnictwie wyższym legły
u podstaw decyzji o przygotowaniu niniejszego dokumentu.
Można bez przesady powiedzieć, że w przygotowaniu tej Strategii brała udział cała społeczność naszego
Uniwersytetu. W minionych dwóch latach pracownicy i studenci wypowiadali się na licznych spotkaniach
bezpośrednio oraz wypełniając przygotowane ankiety na temat mocnych i słabych stron naszej Uczelni, wybierali
pożądane kierunki rozwoju i wskazywali na zagrożenia. W oparciu o ten materiał Dziekani opracowali strategie
rozwoju poszczególnych wydziałów, a Zespół ds. Strategii Rozwoju Uczelni przygotował niniejszy dokument
i przedłożył go do zatwierdzenia Senatowi. Przedstawiono najważniejsze kierunki zmian, co pozwoli określić
zadania na najbliższe lata i powinno ułatwić tworzenie planów działania na kolejne kadencje władz.
Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które na różnych etapach i w różny sposób
zaangażowały się w przygotowanie Strategii Rozwoju Uczelni, a do każdego Członka naszej uniwersyteckiej
społeczności zwrócić się z apelem o zapoznanie się z tym dokumentem.

prof. dr hab. Jacek Wysocki
Rektor Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
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Wprowadzenie
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu im. Karola Marcinkowskiego staje przed wielkimi
wyzwaniami, jakie niesie ze sobą szybko zmieniająca się rzeczywistość wynikająca z tworzącego
się globalnego rynku edukacyjnego, w tym wspólnego europejskiego rynku edukacji i badań. To
wpływa na gwałtowny rozwój konkurencji, gdzie tylko bardzo silne jednostki mają szanse na
zdobycie pozycji skutkującej posiadaniem najlepszej kadry naukowej i dydaktycznej, odpowiedniej
liczby kandydatów na studia czy dostępem do funduszy gwarantującym dalszy rozwój. Przyszłość
szkolnictwa

wyższego

to

dominacja

silnych

uniwersytetów

na

tle

innych,

lokalnych

i zróżnicowanych form kształcenia wyższego.
Szkoły wyższe, które chcą znaleźć poczesne miejsce w europejskiej przestrzeni szkolnictwa
wyższego,

muszą przygotować się do

przemyślanych

zmian

w

strukturze

sprostania tym wyzwaniom poprzez

organizacyjnej

usprawniających

proces

dokonanie
dydaktyczny

i prowadzenie badań naukowych.
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ma wiele atutów. Od szeregu lat jest w ścisłej czołówce
najlepszych wyższych szkół medycznych, ma wysoką renomę, liczbę kandydatów na studia
znacznie przewyższającą liczbę miejsc, zbilansowany budżet, niezłą bazę lokalową, dobre zaplecze
laboratoryjne i aparaturowe.
Jesteśmy uczelnią mocno powiązaną z gospodarką narodową. Staramy się także, pomimo
niesprzyjającego sposobu finansowania szkolnictwa wyższego, kształcić dobrze i nowocześnie
z wzrastającą fakultatywnością studiowania.
Wymienione atuty mogą jednak okazać się niewystarczające w zderzeniu z nową
rzeczywistością. Dlatego prawidłowemu wypełnianiu zadań przez uczelnię służyć ma odpowiednio
wypracowana przez nią strategia rozwoju, która winna wskazać konkretne, nieliczne cele, do
zrealizowania których uczelnia dąży. Ponadto strategia ta powinna wskazać też konkretne środki
zmierzające do realizacji tych celów. Środki te powinny zostać tak określone, aby możliwe było ich
zweryfikowanie.
Stąd wyjściowym poziomem dla prac nad strategią było określenie ogólnej wizji Uczelni,
która wynika z jej społecznego usytuowania. W kontekście wizji oraz uwarunkowań
makroekonomicznych dla funkcjonowania Uczelni wynika misja uczelni jaką spełnić ma ze względu
na określone wcześniej funkcje i uwarunkowania strategiczne.
Sposoby realizacji wizji i misji uczelni określać ma niniejsza strategia rozwoju Uczelni.
Dlatego narzędzia realizacji strategii muszą być zaprojektowane w formie odpowiedzi
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i dostosowane do rzeczywistości, w której się znajdujemy, stąd wykorzystanie analizy SWOT dla
głównych domen strategicznych funkcjonowania Uczelni.
Szkolnictwo wyższe ma ogromny wpływ na osiąganie narodowych celów społecznych
i gospodarczych, na budowę kapitału intelektualnego i społecznego kraju. Jego dwie zasadnicze,
powiązane ze sobą funkcje - kształcenie i prowadzenie badań naukowych - mają kluczowe
znaczenie dla zdolności dostosowywania się jednostek i społeczności do zmian oraz dla
kształtowania przyszłości. Stąd wybór głównych celów operacyjnych we wskazanych wyżej
obszarach.
Dla realizacji strategii konieczne stało się zaprojektowanie roli kadry uczelni i jej kompetencji
oraz zabezpieczenia techniczno-materiałowego, a na koniec działalność ta wkomponowana musi
być w funkcjonalne, stymulujące i sprawne struktury organizacyjne.

prof. dr hab. Andrzej Tykarski
Prorektor ds. Organizacji,
Promocji i Rozwoju Uczelni
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1. Wizja Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Konstruując wizję Uczelni odniesiono się do:
− zasobów (ogólnych wartości jakie przyświecają władzom uczelni w ich wizji
społeczeństwa, państwa oraz kultury o zasięgu ogólnonarodowym i regionalnym);
− procesów (zjawisk na które uczelnia ma być odpowiedzią, a które zachodzą
globalnie, krajowo, lub w określonej dla jej funkcjonowania społecznej przestrzeni
kształcenia);
− celów (zakładanych efektów istnienia i pracy uczelni, które motywować mają do
jej rozwoju i wyznaczają wizję jej przyszłej roli).

Wizja Uczelni (z komentarzem)
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu jest nie tylko wiodącą Uczelnią
Medyczną w Polsce, ale ugruntuje swoją pozycję wśród uczelni europejskich.
Poprzez prowadzenie innowacyjnych badań naukowych będzie przyczyniał się
do rozwoju medycyny.

Komentarz:
Kadra akademicka jest wysoko wykwalifikowana, mobilna i otwarta na świat. Wielu
nauczycieli akademickich ma doświadczenie badawcze i dydaktyczne zdobyte w innych niż
macierzysta uczelniach. Pracownicy naukowo-dydaktyczni prowadzą w zrównoważonych
proporcjach badania naukowe i działalność dydaktyczną, są rzetelnie oceniani w zakresie
rozwoju kariery naukowej. Ich dorobek jest zauważalny w świecie naukowym.
Władza

centralna

poprzez

uwarunkowania

prawne

motywuje

uczelnię

do

podwyższania jakości kształcenia i badań. Premiowane są uczelnie realizujące cele
strategiczne szkolnictwa wyższego, wpisane w cele rozwojowe kraju. Przedstawiciele
Polski uczestniczą w kształtowaniu Europejskiego Obszaru Badań Naukowych oraz
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.
Władze samorządowe promują rozwijanie relacji uczelni z regionalnym otoczeniem
społecznym i gospodarczym. Inicjują i wspierają współpracę uczelni ze środowiskami
gospodarczymi oraz instytucjami publicznymi w celu skutecznego wykorzystywania atutów
regionu.
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Dzięki kształceniu studentów na światowym poziomie, absolwenci
Uniwersytetu będą poszukiwanymi pracownikami, a ich aktualna wiedza oraz
wysokie umiejętności praktyczne i interpersonalne będą potwierdzały prestiż
Uczelni.

Komentarz:
Studenci mają szerokie możliwości dostosowywania profilu studiów do swoich
zdolności i zainteresowań oraz kształtującej się w trakcie studiów wizji kariery zawodowej.
Odbywają

praktyki

zawodowe

organizowane

przez

uczelnie

we

współpracy

z pracodawcami. Studenci wykazujący się postępami w nauce otrzymują pomoc
stypendialną. Absolwenci uczelni są wyposażeni w wiedzę i umiejętności pozwalające im
przystosowywać się do zmian gospodarczych i społecznych. Uczelnie i absolwenci
podtrzymują obopólnie korzystne kontakty. Absolwenci pomagają uczelniom rozpoznawać
potrzeby rynku pracy, a uczelnie pomagają absolwentom podnosić kwalifikacje w ramach
programów „edukacji przez całe życie”.
Uczelnia będzie sprawnie zarządzana, a pracownicy w swych działaniach
będą kierować się etyką i chęcią samorozwoju.

Komentarz:
Uczelnia posiada szeroką autonomię. Tworzone przez nią programy kształcenia
i badań uwzględniają potrzeby rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego kraju.
Uczelnia kieruje się wieloletnimi strategiami rozwoju uwzględniającymi cele SSW2020.
Rozwija kadrę naukowo-dydaktyczną, tworząc warunki do jej mobilności geograficznej,
instytucjonalnej i międzysektorowej. Jest ważnym ośrodkiem w Europejskich Obszarach:
Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych.

1.1. Perspektywa: interesariuszy
Usługa

edukacyjna

świadczona

przez

Uniwersytet

Medyczny

im.

Karola

Marcinkowskiego w Poznaniu ma charakter publiczny i skierowana jest do specyficznego,
polimorficznego klienta lub raczej wielu interesariuszy, takich jak studenci, kadra
akademicka, zarząd uczelni, pracodawcy, społeczność lokalna czy wreszcie Państwowa
Komisja Akredytacyjna.
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Interesariusze

zewnętrzni:

osoby,

które

są

żywotnie

zainteresowane

funkcjonowaniem, praktykami i efektami działalności uczelni (np. przedstawiciele władz
centralnych, regionalnych

lub lokalnych, pracodawcy na rynku

pracy

czy

inni

przedstawiciele przemysłu, członkowie związków zawodowych, krajowe organizacje
studenckie,

przedstawiciele

społeczeństwa

obywatelskiego,

absolwenci,

rodzice

studentów).
Interesariusze wewnętrzni: uczelniane organy zarządzające (np. rady wydziałów,
senat akademicki) i osoby zatrudnione lub kształcące się w uczelni.
Od Uniwersytetu Medycznego szczególnie oczekuje się zaspokojenia potrzeb
społecznych wynikających z oczekiwań środowiska lokalnego oraz ogólnopolskiego.
Dlatego powinniśmy dysponować ofertą dla klientów zewnętrznych, współpracując
z przemysłem, organizując doskonalące studia podyplomowe w zależności od potrzeb
rynku i od potrzeb globalnego klienta zewnętrznego. Współpraca z przemysłem powinna
zaowocować badaniami i projektami mającymi praktyczne zastosowanie dla rozwiązania
poszczególnych problemów określonych przedsiębiorstw.

1.2. Perspektywa: zasobów
Zasoby materialne uczelni (grunty, budynki i lokale, w tym zasób sal dydaktycznych
i laboratoryjnych oraz wszelkie wyposażenie ruchome, jak meble, sprzęt, aparatura
naukowo-badawcza, materiały, itp.), to swoisty „hard ware”, którego jakość ma niezwykle
istotne znaczenie dla funkcjonowania Uczelni. Z zadowoleniem należy odnotować szereg
inwestycji, które miały miejsce w okresie 2004-2012 dzięki możliwości współfinansowania
ich środkami unijnymi. To pozwoliło z jednej strony na podjęcie większej ilości zadań.
Z drugiej odciążenie środków budżetowych uczelni i skierowanie ich na innego rodzaju
działania uczelni. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ma w tym zakresie nadal jednak
wiele do zrobienia.
W najbliższym czasie najwięcej uwagi należy poświęcić stworzeniu nowoczesnego
centrum innowacyjnych technologii farmaceutycznych, które zapewni dostęp do
specjalistycznych laboratoriów, umożliwi prowadzenie na wysokim poziomie badań nad
lekami i ich skutkami oddziaływania na ludzi. Przyczyni się do powstania lepszych
i bezpieczniejszych środków leczenia i poprawę stanu zdrowia społeczeństwa. Wzrośnie
-9-

świadomość kadry naukowej i studentów wchodzących w skład zespołów badawczych
w zakresie najlepszych dostępnych technik i technologii farmaceutycznych stosowanych
na świecie poprzez ich wykorzystanie w nowoczesnych laboratoriach, dostosowanych do
norm krajowych i unijnych. Centrum będzie specjalistycznym, branżowym ośrodkiem
działającym dla całego regionu i kraju.
Proponowany do realizacji w ramach budżetu państwa projekt pn. „Budowa
Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu” nie tylko umożliwi przeniesienie
jednostek klinicznych o profilu sercowo-naczyniowym ze Szpitala im. Przemienienia
Pańskiego przy ul. Długiej do nowej lokalizacji, ale wpłynie istotnie na podniesienie
jakości i konkurencyjność świadczenia usług zdrowotnych

i ich dostępność dla

mieszkańców Wielkopolski i Polski Zachodniej. Budowa i wyposażenie Centrum jest
w swoich założeniach dostosowana do trendów chorobowości i zachorowalności
społeczeństwa oraz do rozwoju nowoczesnych metod leczenia i uwzględnia racjonalność
ekonomiczną opieki w regionie nad pacjentami z chorobami serca i naczyń.
Infrastruktura informatyczna jest w obecnych czasach jednym z najistotniejszych
warunków sprawnego funkcjonowania Uczelni w zakresie administracyjno-finansowym,
kształcenia i badań naukowych. Uniwersytet wciąż boryka się z problemami dotyczącymi
przestarzałych rozwiązań w sferze informatycznej. Brak systemów elektronicznego obiegu
dokumentów uniemożliwia ujednolicenie procedur administracyjnych. Dlatego planowane
są
z

działania

projektowe

przygotowaniem

UMP

polegające
do

na

elektronicznego

stworzeniu
obiegu

infrastruktury

dokumentów,

związanej

elektronicznej

archiwizacji dokumentów, e-edukacji oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności.
System informatyczny musi obsługiwać wszystkie procesy istotne dla obszarów
działalności Uczelni: obsługa toku studiów, obsługa badań naukowych, gospodarka
własna, do której zaliczamy: finanse-księgowość, kadry, płace, prowadzenie projektów,
budżetowanie,

zarządzanie

majątkiem,

gospodarka

materiałowa,

inwestycje

oraz

remonty, zamówienia, zarządzanie operacyjne i strategiczne.
Zasoby niematerialne, w tym także i wiedza, odgrywają kluczowe znaczenie
w osiąganiu sukcesu przez uczelnię, tworzą siłę organizacji i specyfikę jej systemu
działania, prowadząc do osiągania przewagi rynkowej. Dlatego też szczególnym zadaniem
Władz Uczelni jest stałe pomnażanie i szczególna dbałość o normy, wartości, wiedzę,
markę, reputację, prawa własności intelektualnej (np. patenty), tajemnice handlowe,
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kontrakty i licencje, bazy danych, informacje, osobiste sieci kontaktów, wiedzę
pracowników, doradców, dostawców i dystrybutorów.
Oprócz zasobów, do budowania przewagi konkurencyjnej potrzebne są umiejętności
kadry menedżerskiej definiowane jako zdolność wykorzystania pewnej puli zasobów do
określonego działania, nawyki i kultura organizacyjna w których tkwi znacząca część
wiedzy organizacyjnej. Przed naszą uczelnią stoi obecnie konieczność dysponowania
aktualnymi informacjami i najnowszą wiedzą o otaczającej nas rzeczywistości. Właściwa
ich

interpretacja

i

analiza

winny

pozwolić

na

dokonywanie

zmian

zachowań

organizacyjnych we wszystkich sferach funkcjonowania uczelni i jej dostosowanie do
potrzeb interesariuszy.

1.3. Perspektywa: procesów
Proces dydaktyczny. Podstawowa zmiana dotyczy wprowadzenia Krajowych Ram
Kwalifikacji

dla

szkolnictwa

wyższego,

które

zmieniają

cała

filozofię

procesu

dydaktycznego, przesuwając zdecydowanie nacisk z treści kształcenia (określane
w standardach w drodze rozporządzeń) na efekty kształcenia. Wprowadzenie Krajowych
Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego sprawia, że konieczny staje się udział
przedstawicieli pracodawców w opracowywaniu programów kształcenia oraz w procesie
dydaktycznym. Wymogiem nałożonym na wszystkie uczelnie jest również stworzenie
i doskonalenie uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia. Przy tak przyjętej
filozofii nauczania zarządzanie procesem dydaktycznym musi skupiać się bardziej na
efekcie końcowym (output) niż na posiadanych przez uczelnię i zapewnianych zasobach
(input). Jednocześnie nakładają na szkoły większy obowiązek monitorowania osiąganych
efektów kształcenia, zamiast skupiania się na ilości zrealizowanych ze studentami zajęć.

Proces badawczy. Sprawne zarządzanie badaniami (projektami badawczymi)
w szkołach

wyższych

wymaga

uwzględnienia

kilku

podstawowych

charakterystyk

określających poziom złożoności owego procesu. Po pierwsze wielość i różnorodność
źródeł finansowania badań, które wymagają odrębnych procedur. Interdyscyplinarny
charakter większości realizowanych badań w tym w ramach konsorcjów lub w ramach
innych systemów wielo-partnerskich. Realizacja założonej strategii oraz przyjętych celów
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w warunkach wielości i różnorodności źródeł finansowania badań wymaga sprawnie
funkcjonującej

struktury

organizacyjnej

zapewniającej

modelowe

zarządzanie

realizowanymi projektami badawczymi.

1.4. Perspektywa: finansów
Podstawą prowadzenia każdej aktywności uczelni, w tym badań naukowych
i dydaktyki jest bezpieczeństwo finansowe, tj. odpowiedni poziom przychodów i płynność
finansowa. W dobie uniwersytetu innowacyjnego, wzrasta również znaczenie obszaru
komercjalizacji wiedzy. Oznacza to konieczność prowadzenia spójnej polityki zarządzania
wiedzą i własnością intelektualną, a także rozwijania przez uczelnie również działalności
biznesowej, która może stawać się źródłem generowania dodatkowych środków
z przeznaczeniem na finansowanie transferu technologii.
Wszystko to powoduje, że zarządzanie finansami uczelni prowadzącej różnorodne,
przenikające się formy aktywności, o budżetach wielokrotnie wielomilionowych, musi być
prowadzone w sposób profesjonalny, przy użyciu nowoczesnych narzędzi, w tym
zintegrowanych systemów informatycznych, z uwzględnieniem elementów ryzyka.
Funkcjonowanie

uczelni

w

środowisku

konkurencji

wymusza

oparcie

całej

działalności o rachunek ekonomiczny. Oznacza to wymóg zarządzania wszystkimi
aktywami uczelni (materialnymi i niematerialnymi), z uwzględnieniem możliwości zamiany
składników majątku (planowanego upłynniania określonych aktywów w celu nabycia/
sfinansowania innych preferowanych). Zarządzanie finansami uczelni powinno być
wspomagane

dostępnymi

narzędziami

informatycznymi,

stanowiącymi

zasadnicze

wsparcie procesów decyzyjnych w obszarze finansów uczelni.

2. Uwarunkowania makroekonomiczne funkcjonowania
uczelni wyższej
Od pewnego czasu uwarunkowania światowej edukacji i gospodarki ulegają
dynamicznej transformacji wywołanej w znacznej części przez dwie kluczowe zmiany.
Pierwsza to systematyczny rozwój gospodarki wiedzy, co stwarza silne nowe zachęty dla
obywateli, aby kształtowali swoje umiejętności poprzez edukację. Drugie zjawisko - blisko
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związane z pierwszym - to gwałtowny rozwój szkolnictwa wyższego na całym świecie,
dzięki czemu miliony ludzi zyskują nowe możliwości podnoszenia swojego wykształcenia.
Obecny ustrój systemu szkolnictwa wyższego w Polsce oraz ustrój poszczególnych
uczelni jest wynikiem długiego procesu przemian, uwarunkowanego zarówno czynnikami
zewnętrznymi, jak też wewnętrznymi.
Do czynników zewnętrznych należy zaliczyć Europejską Przestrzeń Badawczą
(European Research Area, ERA), która powstaje w ścisłym powiązaniu z prezentowaną
w ostatniej dekadzie przez Komisję Europejską tzw. Europejską Agendą Modernizacyjną
Uniwersytetów i stanowi obecnie kluczowy element unijnej Strategii Lizbońskiej. Trzy
najważniejsze obszary reform w ramach tej agendy to: reforma programów kształcenia,
ustroju uczelni oraz finansowania szkolnictwa wyższego. Kierunki Procesu Bolońskiego,
który ma prowadzić do powstania Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego,
wyznaczają przyjmowane co dwa lata komunikaty z konferencji europejskich ministrów
odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe. Niezbędne reformy systemów szkolnictwa
wyższego pozostają silnie osadzone w europejskich wartościach — autonomii uczelni,
wolności akademickiej i równości społecznej. W komunikacie ministerialnym przyjętym
w Leuven w 2009 r. za priorytety szkolnictwa wyższego na najbliższe lata (do roku 2020)
uznano:
− równy dostęp do szkolnictwa wyższego i możliwość ukończenia studiów —
społeczność

studentów

uczelni

powinna

odzwierciedlać

różnorodność

populacji

europejskich;
− uczenie się przez całe życie jako integralna część systemów edukacji;
− elastyczne ścieżki edukacyjne, studia w niepełnym wymiarze oraz edukacja
w środowisku pracy;
− opracowanie Krajowych Ram Kwalifikacji i odniesienie ich do Europejskich Ram
Kwalifikacji;
− spójne i przejrzyste praktyki dotyczące uznawania kwalifikacji na poziomie
szkolnictwa wyższego;
− wyposażenie studentów w zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje,
jakich potrzebują przez całe swoje życie zawodowe;
− doradztwo zawodowe i praktyki zawodowe wbudowane w programy studiów;
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− konieczność ciągłej reformy programów kształcenia ukierunkowanej na określenie
i doskonalenie efektów kształcenia;
− otwartość w wymiarze międzynarodowym i umiędzynarodowienie działań uczelni;
− zwiększenie poziomu mobilności w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa
Wyższego;
− możliwość

przenoszenia

w

całości

stypendiów

i

pożyczek

studenckich

zaciągniętych w jednym kraju do innego kraju;
− atrakcyjne

warunki

pracy

i

ścieżki

awansu

zawodowego

oraz

otwarta

międzynarodowa rekrutacja dla kadry;
− ujednolicone ogólne warunki dostępu do przenoszenia ubezpieczeń społecznych
i uprawnień emerytalnych;
− priorytet dla finansowania szkolnictwa wyższego środkami publicznymi, przy
jednoczesnym poszukiwaniu nowych i zróżnicowanych źródeł oraz metod finansowania;
− inwestycje publiczne w szkolnictwie wyższym;
− proces zbierania i opracowywania rzetelnych danych i wskaźników pozwalających
mierzyć postępy Procesu Bolońskiego.

Uwarunkowania zewnętrzne powodują, że szeroka z pozoru autonomia uczelni
publicznych jest w istocie ograniczona wieloma przepisami prawa, wymuszającymi
podporządkowanie się założonym przez państwo wzorcom. Przy tym głównym źródłem
finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce są środki publiczne. Finansowanie
szkolnictwa wyższego z budżetu państwa odbywa się przez określenie globalnej kwoty
wydatków, które są następnie rozdysponowywane między uczelnie według przyjętych
zasad, opisanych w ustawach i rozporządzeniach.

Dlatego z punktu widzenia rozwoju uczelni ważne jest umiejscowienie strategii nauki
i szkolnictwa wyższego w systemie dokumentów strategicznych.

W dniu 24 listopada 2009 roku Rada Ministrów przyjęła dokument „Plan
uporządkowania strategii rozwoju”, którego celem było uporządkowanie priorytetowych
dokumentów w postaci opracowanych dotychczas strategii i programów rozwoju. Celem
optymalizacji było zwiększenie przejrzystości procesu planowania, bardziej efektywnego
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wydatkowania środków z budżetu państwa oraz w konsekwencji skuteczniejszej realizacji
celów rozwojowych kraju w perspektywie średnio i długoterminowej. W dokumencie
zaproponowano ograniczenie liczby strategii rozwoju i polityk - z obecnie obowiązujących
42 dokumentów tego typu - do 9 nowych strategii rozwoju, realizujących średnio
i długookresową strategię rozwoju kraju, do których zaliczają się:
1. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki.
2. Strategia rozwoju zasobów ludzkich.
3. Strategia rozwoju transportu.
4. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko.
5. Sprawne państwo.
6. Strategia rozwoju kapitału społecznego.
7. Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary
wiejskie.
8. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa.

W ramach 9 nowych strategii rozwoju znajdują się części operacyjne, które uzyskają
status programów rozwoju i będą instrumentami realizacji ww. strategii. Dotyczy to m.in.
Strategii Rozwoju Nauki i Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, które w wyniku
implementacji zmian staną się programami rozwoju. Strategia Rozwoju Nauki została
podporządkowana „Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki” (koordynator:
Minister

Gospodarki),

zaś

Strategia

Rozwoju

Szkolnictwa

Wyższego

została

podporządkowana „Strategii rozwoju zasobów ludzkich” (koordynator: Minister – członek
Rady Ministrów, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów). Zagadnienia
dotyczące nauki i szkolnictwa wyższego zostały także włączone do „Strategii Rozwoju
Kapitału Społecznego” (koordynator: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Głównym zadaniem systemu finansowania szkolnictwa wyższego jest podział
środków finansowych w sposób gwarantujący z jednej strony wykonanie określonych
zadań dydaktycznych i badawczych, z drugiej zaś wykorzystanie środków zgodnie
z rachunkiem ekonomicznym. Przyjęte założenia strategiczne przewidują, że środki
publiczne

pozostaną

podstawowym

źródłem
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finansowania

szkolnictwa

wyższego.

Z budżetu państwa będą wypłacane uczelniom trzy główne rodzaje dotacji: stabilizacyjna,
dydaktyczna i naukowa. Będą też przyznawane dotacje celowe, na przykład na wspieranie
mobilności, inwestycje, czy pomoc materialną dla studentów. W porównaniu ze stanem
obecnym zostanie zwiększony udział środków przyznawanych na zasadzie konkursów.

Prognoza możliwości finansowania przewiduje, że realna wartość wydatków
publicznych na szkolnictwo wyższe będzie w roku 2020 o 42% wyższa niż w roku 2008,
w tym wartość publicznych nakładów na działalność dydaktyczną wzrośnie o 32%,
a nakładów na działalność naukowo-badawczą — o 206%. W zreformowanym systemie
szkolnictwa wyższego udział studentów, których studia będą finansowane środkami
publicznymi znacząco wzrośnie — przewiduje się, że w 2020 roku aż 61,4% studentów
będzie mogło skorzystać z bezpłatnych studiów (w porównaniu z ok. 40% obecnie).
Jednocześnie istotnie wzrośnie poziom finansowania przypadającego na jednego
studenta. Świadczy to o tym, że gwałtowne zmniejszenie liczby studentów, które nastąpi
w najbliższych latach z przyczyn demograficznych, choć stawia przed uczelniami poważne
wyzwania, jest zarazem szansą na wdrożenie ważnych reform.

Uwarunkowania te w sposób istotny winny wpływać na kształtowanie strategii
rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

3. Misja Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu jest kontynuatorem z jednej strony ideałów
swojego patrona, dra Karola Marcinkowskiego, który w pierwszej połowie XIX wieku służył
swoją wiedzą medyczną mieszkańcom Poznania i Wielkopolski, z drugiej nawiązuje do
tradycji otwartej 7 maja 1919 r. Wszechnicy Piastowskiej, przemianowanej w 1920 r. na
Uniwersytet Poznański. Wypowiedziane wówczas słowa przez pierwszego rektora,
profesora medycyny Heliodora Święcickiego, iż „służenie ojczyźnie, roztaczanie nad nią
opieki”, a także kształtowanie „hartu ducha, ofiarności i odwagi wcielenia idei w czyn
żywy” – stanowią nadal inspirację dla społeczności akademickiej naszej Uczelni. Także
nakreślone wówczas cele uniwersytetu – służenia prawdzie i wolności wyrażania
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poglądów, które w zakresie opieki medycznej rozwijał powołany w 1920 r.

Wydział

Lekarski, są również dzisiaj fundamentem aksjologicznym funkcjonowania Uniwersytetu
Medycznego, utworzonego w 2007 r. na bazie istniejącej od 1950 r. Akademii Medycznej
w Poznaniu.
Zasadniczą misją

Uniwersytetu Medycznego jest odkrywanie i przekazywanie

prawdy poprzez badania naukowe w zakresie szeroko rozumianych nauk o życiu,
kształcenie kadr medycznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, wreszcie
dbałość o stan zdrowia mieszkańców Poznania, Wielkopolski, a także całego kraju.
W zakresie badań naukowych Uniwersytet Medyczny swoją misję pragnie
spełniać poprzez:
- prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie światowym,
- poszerzanie i wytyczanie nowych kierunków i pól badawczych,
- współpracę i wymianę doświadczeń z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
- przestrzeganie zasad dobrej praktyki klinicznej i farmaceutycznej oraz wolności
badań naukowych.
W zakresie kształcenia kadr medycznych misja Uniwersytetu Medycznego
polega na:
- kierowaniu się w edukacji zaleceniami Krajowych Ram Kwalifikacyjnych dla
Szkolnictwa Wyższego, kładącymi nacisk na efekty kształcenia,
- przygotowaniu do pracy zawodowej na najwyższym poziomie specjalistów
medycznych ze wszystkich obszarów zdrowia, począwszy od lekarzy, farmaceutów,
ratowników medycznych, stomatologów, fizjoterapeutów, pielęgniarek i położnych,
a skończywszy na specjalistach z zakresu zdrowia publicznego, elektroradiologii, dietetyki,
biotechnologii medycznej, terapii zajęciowej, optometrii oraz techniki dentystycznej,
- otwarciu się na potrzeby edukacyjne studentów nie tylko Europy, ale całego świata
bez względu na rasę, narodowość i wyznanie,
- trosce o stworzenie studentom i doktorantom możliwości nie tylko edukacji, ale
również uczestniczenia w życiu naukowym , kulturalnym oraz wymianie międzynarodowej
Uniwersytetu,
- przekazaniu studentom umiejętności samodzielnego myślenia, swobody dyskusji,
a przede wszystkim poszanowania takich wartości, jak humanizm i godność człowieka,
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- konsultowaniu swojej oferty edukacyjnej z szeroko pojętym otoczeniem
społecznym – mieszkańcami regionu, władzami, wreszcie podmiotami społecznymi
i gospodarczymi (interesariusze zewnętrzni).
W zakresie dbałości o stan zdrowia mieszkańców Uniwersytet Medyczny
zamierza pełnić swoją misję poprzez:
- współpracę i współuczestniczenie w rozwoju systemu ochrony zdrowia w regionie
i w całym kraju,
-

rozwijanie

wysokospecjalistycznej

działalności

diagnostyczno-leczniczej

w szpitalach klinicznych, które stanowią również bazę dydaktyczną do kształcenia na
poziomie przeddyplomowym i podyplomowym,
- wdrażanie i upowszechnianie nowych technologii medycznych służących terapii
i rehabilitacji.
Uniwersytet Medyczny realizując swoją misję odkrywania i przekazywania prawdy
poprzez prowadzenie badań naukowych, upowszechnianie ich wyników, nauczanie
studentów oraz leczenie na najwyższym poziomie, kieruje się zasadami i wartościami
Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich przyjętej w Bolonii w 1988 r. Ta wspólnota
celów i wartości z jednej strony umacnia poczucie więzi środowiska akademickiego
Uniwersytetu Medycznego z tradycją rodzimej nauki i kultury, z drugiej pozwala pogłębiać
relacje naszej Uczelni z instytucjami naukowymi innych krajów.

4. Analiza SWOT
4.1. Domena Strategiczna: dydaktyka
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1. Ustabilizowana, profesjonalna kadra dydaktyczna
2. Nowoczesna baza dydaktyczna
3. Europejskie standardy kształcenia
4. Umiędzynarodowienie studiów przeddyplomowych
5. Wysoka jakość kształcenia

1. Brak zcentralizowanej bazy dydaktycznej
2. Niedostateczne finansowanie działalności dydaktycznej Uczelni
3. Brak ogólnouczelnianego systemu zarządzania relacjami ze studentami

1. Oferta studiów anglojęzycznych dotycząca nowych kierunków studiów
2. Dopasowanie

programów

studiów

przeddyplomowych

do

oczekiwań

pracodawców
3. Doskonalenie innowacyjnych technik kształcenia oraz metod e-learningu
4. Rozwój zróżnicowanego kształcenia podyplomowego i ustawicznego

1. Niż demograficzny
2. Edukacyjna działalność konkurencyjna
3. Globalny

kryzys

ekonomiczny

skutkujący

zmniejszaniem

finansowania

wyższego szkolnictwa publicznego
4. Obniżający

się

stopień

prestiżu

społecznego

zawodu

nauczyciela

akademickiego

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z blisko 100 letnią tradycją
wynikającą

z

i farmaceutów,

intelektualnego
pełni

dziedzictwa

wielu

pokoleń

lekarzy,

stomatologów

misję kształcenia studentów, troszcząc się jednocześnie

o kształtowanie postaw młodzieży

w zakresie kultury i poszanowania obyczajów

akademickich w atmosferze wolności, równości i zasad współpartnerstwa.
Uczelnia wykazuje należytą

dbałość

o powszechną dostępność do prowadzonych

kierunków studiów, dążąc do zapewnienia młodzieży ze wszystkich środowisk równych
szans

edukacyjnych,

a

jako

wspólnota
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pracowników,

studentów,

doktorantów

i

absolwentów

kreuje

model

uniwersalnego

wykształcenia

akademickiego,

upoważniającego do wykonywania zawodów zaufania publicznego o wysokich normach
etycznych.
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, wypełniając swą
dydaktyczną rolę w zakresie szeroko rozumianej przeddyplomowej edukacji medycznej,
obejmującej kształcenie ponad 7 tysięcy studentów na kierunku lekarskim, lekarsko dentystycznym, farmaceutycznym, medycyny laboratoryjnej, biotechnologii medycznej,
kosmetologii, techniki dentystycznej, dietetyki, optometrii, pielęgniarstwa, położnictwa,
fizjoterapii, ratownictwa medycznego, elektroradiologii, terapii zajęciowej, zdrowia
publicznego ze specjalnościami: zarządzanie w opiece zdrowotnej, promocja zdrowia,
pedagogika zdrowia, komunikacja społeczna, monitorowanie badań klinicznych, higiena
dentystyczna
w

i

kodowanie

wysokospecjalistycznym

i

klasyfikacja
kształceniu

procedur

medycznych,

podyplomowym

kadr

a

także

medycznych,

farmaceutycznych, diagnostów laboratoryjnych, realizowanych w trybie kształcenia
specjalizacyjnego oraz kształcenia ustawicznego doskonale wpisuje się w

strategię

lizbońską uczenia się przez całe życie (Life Long Learning).
Unowocześniając i rozbudowując swą bazę dydaktyczną, wykorzystującą innowacyjne
techniki edukacyjne jak np. Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia czy Centrum
Symulacji Medycznych Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
uczestniczy w życiu regionu i kraju przez szerzenie oświaty prozdrowotnej oraz
propagowanie wiedzy medycznej i rozwijanie potrzeby samokształcenia, identyfikując się
w tych działaniach z strategią Województwa Wielkopolskiego w zakresie rozwoju kapitału
ludzkiego.
Nauczanie studentów w obszarze nauk medycznych, farmaceutycznych czy nauk
o zdrowiu ma na celu wyposażenie absolwentów UMP w wiedzę, umiejętności
i kompetencje zawodowe zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz

standardami

obowiązującymi w Unii Europejskiej, pozwalającymi na podnoszenie jakości świadczonych
usług

zdrowotnych,

będących

jednym

z

ważniejszych

elementów

społeczno-

gospodarczego rozwoju nowoczesnych społeczeństw obywatelskich i decydujących
o poczuciu zdrowotnego bezpieczeństwa społecznego.
Priorytetem dla świadczonych

przez UMP

usług edukacyjnych jest jakość

kształcenia, zmierzająca do kształtowania w studentach twórczych osobowości oraz
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umiejętności zdobywania wiedzy, przez wdrażanie i ewaluację procedur związanych
z utrzymaniem wysokiego poziomu kształcenia.
Dzięki kształceniu studentów z zachowaniem europejskich i światowych standardów
edukacyjnych, absolwenci wszystkich kierunków studiów Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

będą poszukiwanymi pracownikami różnorodnych

systemów ochrony zdrowia, a ich fachowa wiedza, umiejętności praktyczne i kompetencje
interpersonalne walidują prestiżowy charakter UMP na medycznym rynku edukacyjnym.

4.2. Domena Strategiczna: badania naukowe
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1. Wykwalifikowana kadra,
2. Nowoczesna baza naukowa,
3. Znaczący dorobek naukowy,
4. Bogata współpraca międzynarodowa,
5. Wieloletnia tradycja promocji stopni i tytułów naukowych,
6. Dobra lokalizacja powiązana z bogatą tradycją (miasto uniwersyteckie),
7. Bogate zaplecze kliniczne (unikalny materiał kliniczny)

1. Rozproszenie laboratoriów badawczych,
2. Niedobór unikalnych urządzeń badawczych,
3. Nieefektywne wykorzystanie posiadanej aparatury badawczej,
4. Mała liczba publikacji w najbardziej renomowanych czasopismach naukowych,
5. Słaba współpraca z przemysłem,
6. Niski stopień komercjalizacji wyników badań,
7. Brak jednoznacznych systemów rozliczania i nagradzania pracowników za
działalność naukową

1. Aktywizacja współpracy krajowej (międzywydziałowej i międzyuczelnianej)
oraz międzynarodowej (konsorcja i sieci),
2. Możliwość aplikacji o nowe programy badawcze,
3. Perspektywa przebudowy Uczelni w oparciu o młodych naukowców (zmiana
mentalności i sposobu działania, programy specjalne i stypendia zagraniczne),
4. Wdrożenie ogólnouczelnianego systemu zarządzania aparaturą badawczą ze
stworzeniem centralnej struktury badawczej (Centrum Biologii Medycznej),
5. Wykorzystanie innowacyjnych obszarów działalności klinicznej,
6. Uaktywnienie wsparcia ze strony administracji w zakresie pozyskiwania
środków na badania naukowe i ich prowadzenia.

1. Niestabilność oceny działalności naukowej (nagłe zmiany kryteriów, także post
factum),
2. Pauperyzacja i migracja kadry naukowej,
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3. Brak identyfikowania się części pracowników z Uczelnią,
4. Ryzyko marginalizacji Uniwersytetu przy braku statusu jednostki wiodącej (np.
KNOW) oraz uzyskaniu funduszy specjalnych (np. Strategmed),
5. Obniżenie stałego finansowania działalności badawczo-rozwojowej,
6. Wysokie koszty niekwalifikowane i wkłady własne w ramach uzyskiwanych
środków,
7. Słabe finansowanie badań w naukach klinicznych,
8. Konieczność konkurowania ze znacznie silniejszymi jednostkami europejskimi.

Uwzględniając założenia polityki naukowej zawarte w dokumentach Strategia rozwoju

nauki w Polsce do 2015 roku oraz Strategia rozwoju szkodnictwa wyższego w Polsce do
2020 r., za najważniejsze cele planowanych działań należy przyjąć podniesienie poziomu
i efektywności nauki oraz zwiększenie jej wkładu w naukę światową, pełniejsze
wykorzystanie potencjału nauki dla edukacji narodowej, kultury i podniesienia poziomu
cywilizacyjnego kraju, udział w
gospodarki,

zwiększenie

pozwalających

konkurować

stymulowaniu wzrostu innowacyjności polskiej

mobilności
z

kadry

innymi

naukowej,

uczelniami

oraz

wdrażanie

mechanizmów

poprawienie

efektywności

wykorzystania zasobów uczelni. Zadaniem UMP w zakresie rozwoju naukowego jest
utrzymanie wysokiego potencjału naukowego, intensyfikowanie rozwoju naukowego
dotychczasowych pracowników oraz stworzenie warunków do efektywnego kształcenia
pojawiającej się młodej kadry naukowej. Należy podkreślić, że utrzymanie wysokiej
pozycji UMP wśród najwyżej cenionych instytucji naukowych w kraju wymaga wspólnej
pracy

wszystkich

pracowników

oraz

doktorantów,

bowiem

tylko

autentyczne

zaangażowanie w prace badawczo-rozwojowe ma szansę przynieść spodziewany efekt
i realnie wpłynąć na stan funkcjonowania naszego Uniwersytetu.

4.3. Domena Strategiczna: działalność kliniczna
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1. Znaczny

potencjał

rozwoju

tkwiący

w

zasobach

kadrowych

(dobrze

wykształcona kadra medyczna).
2. Szeroki zakres udzielanych świadczeń medycznych.
3. Ciągłość działań podejmowanych celem modernizacji i rozbudowy bazy
klinicznej.
4. Dobra lokalizacja i stan infrastruktury własnej bazy klinicznej.
5. Dobra współpraca Uczelni z kadrą zarządzającą szpitali klinicznych.
6. Rozwijanie innowacyjnych obszarów działalności klinicznej
(np. transplantologia).
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1. Problemy finansowe szpitali klinicznych, wynikające głównie ze wzrostu
kosztów funkcjonowania szpitali klinicznych przy utrzymaniu przez NFZ
finansowania usług medycznych na poziomie z lat poprzednich.
2. Ograniczona

możliwość

pozyskania

dodatkowych

źródeł

finansowania

działalności szpitali klinicznych (m.in. w zakresie pobierania opłat za usługi
medyczne).
3. Ograniczone środki na inwestycje w infrastrukturę i aparaturę medyczną,
w tym

na

dostosowanie

infrastruktury

do

standardów

określonych

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26.06.2012 roku w sprawie szczegółowych
wymagań, jaki powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu
wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739).
4. Niewystarczające identyfikowanie się pracowników, realizujących działalność
kliniczną, ze szpitalem lub/i Uczelnią.
5. Niskie płace w niektórych obszarach klinicznych przyczyniają się do odpływu
kadry do innych podmiotów leczniczych oraz do innych uczelni, jak również
zagranicę.
6. Zmniejszenie ilości badań klinicznych realizowanych w szpitalach klinicznych,
jako efekt niejasnych uregulowań prawnych w powyższym zakresie (kontrola
NIK).

1. Możliwość budowy nowych oraz rozbudowy posiadanych obiektów szpitalnych,
a tym samym poszerzenia bazy klinicznej.
2. Możliwość pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji związanych
z rozbudową bazy klinicznej (środki unijne, dotacje budżetu państwa).
3. Zwiększenie roli szpitali klinicznych w regionie, a tym samym zmiana sposobu
finansowania świadczeń medycznych (praca nad ustawą o instytucjach systemu
ubezpieczenia zdrowotnego dotyczącą m. in. decentralizacji NFZ).
4. Nowe uregulowania dotyczące zagadnienia badań klinicznych szansą na
zwiększenie liczby realizowanych badań w szpitalach klinicznych.
5. Pojawianie się nowych obszarów działalności klinicznej.
6. Rozwój współpracy z innymi uczelniami medycznymi.
1. Niestabilność rozwiązań organizacyjno – prawnych związanych z ochroną
- 25 -

zdrowia oraz ich niedostosowanie do specyfiki zakresu działania szpitali
klinicznych
2. (m. in. brak postępu w przygotowaniu ustawy o szpitalach klinicznych,
konieczność przekształcania szpitali w spółki prawa handlowego).
3. Niewystarczające finansowanie usług zdrowotnych.
4. Niedobory kadrowe w niektórych grupach zawodowych i specjalnościach
medycznych stanowiące potencjalne ryzyko ograniczenia działalności klinicznej.
5. Wzrost konkurencji na rynku usług medycznych w regionie.
6. Niekiedy trudne do realizacji i rosnące oczekiwania finansowe szpitali, dla
których Uczelnia nie jest podmiotem tworzącym, w których realizowana jest
działalność kliniczna jednostek organizacyjnych Uniwersytetu (tzw. baza obca).
7. Rosnące koszty utrzymania obiektów, w których realizowana jest działalność
kliniczna.

4.4. Domena Strategiczna: promocja
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1. Ustabilizowana marka
2. Wysoki poziom kształcenia poparty osiągnięciami naukowymi i ponad 90-letnią
tradycją
3. Stały przekaz medialny o nowoczesnej bazie naukowej i dydaktycznej
4. Silnie ugruntowana pozycja poparta wynikami rankingów
5. Szeroko pojęta obecność w mediach
6. Szereg działań skierowanych do środowiska lokalnego

1. Słaba komunikacja wewnętrzna - brak odpowiednich narzędzi oraz nawyku
wzajemnego, sprawnego i systematycznego budowania i korzystania z kanałów
wewnętrznej komunikacji
2. Brak strategii PR działania w sytuacjach kryzysowych -

z punktu widzenia

zarządzanie kryzysem ma znaczenie strategiczne
3. Brak systemu identyfikacji wizualnej
4. Zbyt małe zaangażowanie środków w akcje sponsorskie
5. Niewystarczająca

promocja

kierunków

płatnych

czy

oferty

studiów

podyplomowych.

1. Umacnianie pozytywnego wizerunku uczelni na arenie międzynarodowej
poprzez promocję studiów anglojęzycznych oraz planów utworzenia studiów
niemieckojęzycznych
2. Zintensyfikowanie działań skierowanych na poprawę wewnętrznego wizerunku
poprzez wypracowanie dobrych narzędzi komunikacji wewnętrznej
3. Zintensyfikowanie działań związanych z promocją uczelni wśród potencjalnych
kandydatów na studia w UMP poprzez wykorzystanie środków i narzędzi t.j
portale społecznościowe, strona www, edukacyjne portale internetowe, targi
edukacyjne, media oraz metody bezpośrednie
4. Pozyskiwanie środków na promocję uczelni z funduszy unijnych

1. Działania promocyjne niepublicznych szkół wyższych przedstawiających
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konkurencyjne oferty
2. Potencjalne sytuacje konfliktowe, typowe dla dużych społeczności, znajdujące
się w polu zainteresowania mediów i władz
3. Wystąpienie sytuacji kryzysowej, która nie zażegnana w profesjonalny, zgodny
z algorytmem działań prewencyjnych sposób może doprowadzić do utraty
wiarygodności i pozytywnego wizerunku

Niezależnie od przekonania, że renoma uczelni wystarczy by przyciągnąć w jej mury
studentów, profesjonalne działania public relations są wymogiem niezbędnym do
prawidłowego, konsekwentnego kształtowania wizerunku uczelni na edukacyjnej mapie
kraju i poza jego granicami. Wizerunek szacownej uczelni buduje się latami, natomiast
bezpośredni odbiorcy działań public relations oceniają ją na podstawie tzw. „pierwszego
wrażenia”.
Jednym z priorytetowych kierunków rozwoju poznańskiego Uniwersytetu Medycznego, aż
pięciokrotnie wyróżnionego zaszczytnym tytułem Najlepszej Uczelni Medycznej w Polsce,
jest współpraca z zagranicą w zakresie wymiany dydaktycznej i naukowej, a także udział
w

międzynarodowych

projektach

badawczych.

W

tym

celu

Uczelnia

realizuje

długoterminowe umowy o współpracy z uczelniami zagranicznymi na całym świecie.
Jednocześnie studenci i doktoranci uniwersytetu korzystać mogą z programów wymiany
międzynarodowej takich jak LLP – Erasmus.
Pomimo wieloletniej tradycji i wysokiego poziomu kształcenia,

a także renomie oraz

zajmowaniu czołowych miejsc w prestiżowych rankingach, uczelnia wobec wzrastającej
konkurencji jest zmuszona do zdobywania studentów w sposób aktywny i zorganizowany.
Konkurencja między szkołami wyższymi nabrała w ciągu ostatnich kilku lat rozmachu
i w szranki stanęły także uczelnie niepaństwowe. W środowisku uczelni medycznych
w Polsce, gdzie różnice programowe na poszczególnych kierunkach nie są znaczące
o wyborze danej uczelni przez kandydata na studia często oprócz bliskości miejsca
zamieszkania, decyduje prestiż uczelni oraz jej pozytywny wizerunek na konkurencyjnym
rynku. Uczelni nie może, więc być obojętny charakter jej kontaktów z otoczeniem oraz
sposób, w jaki uczelnia jest odbierana na „edukacyjnym rynku”.

4.5. Domena Strategiczna: administracja i inwestycje
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1. Doświadczona i wykwalifikowana kadra administracyjna wyższego i średniego
szczebla
2. Przygotowany i wdrażany plan unowocześniania obsługi informatycznej przez
administrację Uczelni
3. Doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy UE w latach 2004-2012
4. Rozbudowana infrastruktura administracyjna Uczelni, w tym baza noclegowa

1. Istniejące

rozproszenie

lokalowe

jednostek

administracyjnych

Uczelni

zwiększające koszty działalności UM w Poznaniu
2. Zły stan techniczny niektórych obiektów będących własnością Uczelni,
3. Brak

zintegrowanego

wewnętrznego

systemu

informatycznego

Uczelni

(Intranet)
4. Złe warunki lokalowe niektórych działów administracji
5. Trudności

w

pozyskaniu

pracowników

na

funkcje

specjalistyczne

w związku z systemem płacowym Uczelni
6. Niewystarczająca identyfikacja z Uczelnią części pracowników administracji
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1. Środki unijne na różnego rodzaju inwestycje usprawniające działanie Uczelni
2. Możliwość wdrożenia przy ich pomocy systemów informatycznych
umożliwiających poprawę funkcjonowania administracji
3. Nakreślenie spójnej koncepcji rozwoju i działalności Uczelni (Strategia)
4. Pozyskiwanie środków na promocję uczelni z funduszy unijnych
5. Dobre relacje z władzami regionu

1. Kryzys ekonomiczny w Polsce i regionie
2. Zmieniające się przepisy regulujące funkcjonowanie Uczelni
3. Rosnące wymagania sprawozdawczości nakładane na Uczelnię (POLON)

Aktualna struktura administracyjna Uczelni jest wydolna za sprawą wielu kompetentnych
i zaangażowanych pracowników. Jednak szybko zmieniająca się rzeczywistość wymaga
odchodzenia od podstawowej roli obsługi i wymaga wspomagania dydaktyki i badań
naukowych, a to wymaga nasycenia jej nowoczesnymi systemami informatycznymi.
Infrastruktura informatyczna jest w obecnych czasach jednym z najistotniejszych
warunków sprawnego funkcjonowania Uczelni w zakresie administracyjno-finansowym,
kształcenia i badań naukowych.
Postulaty kształcenia przez całe życie (Lifelong Learning) głoszone przez większość
organizacji międzynarodowych wytyczających kierunek zmian w szkolnictwie wyższym,
głoszą wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Włączenie
najnowszych rozwiązań z tego zakresu pozwala na zmianę profilu wykształcenia w łatwy
sposób, przy stosunkowo niskim nakładzie kosztów. Jednak wdrożenie do praktyki
pedagogicznej rozwiązań efektywnego nauczania, zapewniającego wysoką jakość wiąże
się bezpośrednio z wprowadzeniem technologii do procesu nauczania i uczenia się.
Technologia edukacyjna oznacza w tym ujęciu bazę sprzętową i jej użycie w celach
dydaktycznych.
Istotnym elementem funkcjonowania Uczelni są zasoby lokalowe. Uniwersytet Medyczny
w Poznaniu ma w tym zakresie wiele do zrobienia. Funkcjonująca dotychczas
infrastruktura, w większości była warunkowana względami historycznymi. Dlatego
w pierwszym rzędzie należy uaktualnić opis całej infrastruktury Uczelni (budynki, działki):
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stan obiektów, ich wartość, stopień wykorzystania. Najwięcej uwagi należy poświęcić
wyposażeniu sal dydaktycznych i laboratoriów. Akredytacja laboratoriów wymusza ich
urządzanie zgodne ze światowymi standardami.
Z zadowoleniem należy odnotować szereg inwestycji, które miały miejsce w latach 2006 –
2012 dzięki możliwości współfinansowania ich środkami unijnymi. To pozwoliło z jednej
strony na podjęcie większej ilości zadań. Z drugiej odciążenia środków budżetowych
Uczelni i skierowanie ich na innego rodzaju działania w zakresie infrastruktury Uczelni.

5. Strategia Rozwoju
Analiza SWOT przedstawiona powyżej została wykorzystana do planowania
strategicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Planowanie strategiczne, w tym
analiza SWOT, było przedmiotem wielu badań i jest to jedna z najczęściej stosowanych
metod

w

analizie

strategicznej.

Oprócz

systematycznego

połączenia

dwóch

komplementarnych podejść do organizacji „wewnątrz” i „zewnątrz”, jak również badania
efektu synergii między czynnikami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi, oferuje cztery
normatywne strategie działania, przedstawione na rysunku poniżej

Szanse
Mocne strony
Słabe strony

Zagrożenia

Strategia agresywna
(maxi – maxi)
Strategia konkurencyjna
(mini – maxi)

Strategia konserwatywna
(maxi – mini)
Strategia defensywna
(mini – mini)

Strategia agresywna (maxi-maxi) – to maksymalne wykorzystanie efektu
synergii między atutami i możliwościami Uczelni generowanymi przez otoczenie. Jest to
strategia silnej ekspansji i rozwoju zróżnicowanego. Typowe działania w ramach strategii
są następujące:
− aktywne wykorzystanie pojawiających się szans,
− budowanie pozycji rynkowej,
− przejęcie organizacji o podobnym profilu,
− skoncentrowanie zasobów na kluczowych produktach.
Strategia

konserwatywna

(maxi-mini)

–

oznacza

zminimalizowanie

negatywnego wpływu otoczenia przez maksymalne i aktywne w tym samym czasie
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korzystanie z potencjału Uczelni. Charakterystyczne działania należące do tego rodzaju
strategii są następujące:
− wybór produktów,
− segmentacja rynku,
− redukcja kosztów,
− wprowadzenie poprawy produktów,
− rozwój rynku,
− rozwój produktów,
− wejście na nowe rynki z nowymi usługami.
Strategia

konkurencyjna

(mini-maxi)

-

wyeliminowanie

słabości

funkcjonowania Uczelni i budowania konkurencyjnej siły przez maksymalne wykorzystanie
istniejących szans, sprzyjających rozwojowi. Następujące działania należą do strategii:
− zwiększenie środków finansowych,
− poprawa linii produktów,
− zwiększanie wydajności,
− redukcja kosztów,
− organizacja poprawy,
− inwestowanie w celu utrzymania silnej pozycji konkurencyjnej,
− stworzenie silnej pozycji konkurencyjnej na bieżąco z konkurentami.
Strategia defensywna (mini-mini) - utrzymanie istnienia, minimalizując wpływ
osłabienia wewnętrznego Uczelni, a także zagrożeń środowiska. W ramach działań
defensywnych związanych ze strategią można zwrócić uwagę na:
− redukcję kosztów,
− zmniejszenie zdolności usługowych,
− zatrzymanie procesu inwestycyjnego.

Analiza SWOT określa ramy dla osób zarządzających Uczelnią, aby mogli oni lepiej
skupić się na zaspokajaniu potrzeb społeczności akademickiej. SWOT jest techniką prostą
i łatwą do zrozumienia. Analiza SWOT obejmowała wszystkie z następujących dziedzin,
z których każda może być źródłem silnych i słabych stron, szans i zagrożeń:
Środowisko wewnętrzne Uczelni:
1. wydziały i pracownicy,
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2. sale dydaktyczne, laboratoria i pomieszczenia (środowisko uczenia się),
3. obecni studenci,
4. budżet operacyjny,
5. różne komisje,
6. programy badawcze.
Środowisko zewnętrzne Uczelni:
1. potencjalni pracodawcy, absolwenci,
2. konkurencyjne uczelnie,
3. struktura demograficzna ludności,
4. agencje finansujące.
Według uzyskanych danych możliwe jest również określenie możliwości, które
wpływają na rozwój uczelni. Strukturę tych elementów przedstawiono poniżej.

Pierwszym krokiem w badaniach było stworzenie arkusza czterech sektorów
mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. Synteza czynników została przedstawiona
w tabeli poniżej.

Tabela. Czynniki analizy SWOT
SILNE STRONY

Wagi

SŁABE STRONY

Wagi

A. Kadra dydaktyczna i naukowa

0,3

F. Nieefektywne
wykorzystanie aparatury
badawczej

0,2

B. Znaczący dorobek naukowy

0,2

G. Rozproszenie bazy
dydaktycznej i naukowej

0,3

C. Zbiory Biblioteki Głównej
UMP

0,1

H. Innowacyjne metody
kształcenia w tym e-learning

0,2

D. Kształcenie anglojęzyczne

0,2

I. Komunikacja wewnątrz
uczelni (brak przepływu
informacji)

0,2

E. Prestiż, wysoka ocena uczelni

0,2

J. Zróżnicowany stan
techniczny infrastruktury UMP

0,1

SZANSE
01. Środki unijne i budżetowe

Wagi
0,3
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ZAGROŻENIA
06. Zadłużenie szpitali
klinicznych

Wagi
0,2

0,2

07. Marginalizacji Uczelni,
brak statusu jednostki
wiodącej (KNOW)

0,3

03. Komercjalizacja badań

0,2

08. Obniżenie finansowania
działalności dydaktyczno –
badawczej (badania
podstawowe)

0,2

04. Bogate zaplecze kliniczne

0,2

09. Migracja młodej kadry do
konkurencyjnych ośrodków

0,2

05. Współpraca z krajowymi i
zagranicznymi ośrodkami
naukowymi

0,1

10. Wzrost konkurencji na
rynku usług medycznych

0,1

02. Informatyzacja uczelni

Wybór czynników strategicznych został oparty na cząstkowych analizach SWOT

Podstawy strategii rynkowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu stały się możliwe
do zbadania i określenia po określeniu czynników analizy SWOT. Wybór strategii
przedstawiony został na rysunku poniżej.

Szanse

Zagrożenia

Strategia agresywna
(maxi – maxi)

Strategia konserwatywna
(maxi – mini)

Liczba interakcji: 43
Ważona liczba interakcji: 8,6
Strategia konkurencyjna
(mini – maxi)

Liczba interakcji: 20
Ważona liczba interakcji: 4,2
Strategia defensywna
(mini – mini)

Mocne strony

Słabe strony
Liczba interakcji: 27
Ważona liczba interakcji: 5,5
Wnioski z przeprowadzonej analizy

Liczba interakcji: 34
Ważona liczba interakcji: 6,7

W wyniku badań empirycznych wybrano strategię mieszaną składającą się ze
strategii agresywnej i defensywnej.
Strategia agresywna w przypadku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu to
aktywne wykorzystanie pojawiających się szans i skoncentrowanie zasobów na
kluczowych produktach.
1. Zmieniający się system finansowania nauki wymusza szybkiego dostosowania się
do

nowych

warunków.

Bardzo

ważne
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jest

umiejetne

pozyskiwanie

środków

pozabudżetowych, w tym szczególnie środków z Unii Europejskiej w ramach programów
ramowych, funduszy strukturalnych i innych. Należy także w większym stopniu
wykorzystać możliwość, jaką stanowią umowy z jednostkami gospodarczymi krajowymi
i zagranicznymi. Występowanie o finansowanie badań naukowych i ich obsługa
administracyjno - finansowa wymaga znacznej wiedzy i nakładu pracy. Dotyczy to
w szczególności programów unijnych. Należy zatem powołać zespoły projektowe, które
z powodzeniem będą sięgać po środki finansowe.
2. Usługa edukacyjna świadczona przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ma
charakter publiczny i skierowana jest do specyficznego, polimorficznego klienta lub raczej
wielu klientów, takich jak studenci, kadra akademicka, zarząd uczelni, pracodawcy,
społeczność lokalna. Mimo wysoko ocenianej pozycji uczelni jako ośrodka akademickiego,
znaczącego

potencjału

dydaktyczno-naukowego,

Uniwersytet

wciąż

boryka

się

z problemami dotyczącymi przestarzałych rozwiązań w sferze informatycznej. Brak
systemów elektronicznego obiegu dokumentów uniemożliwia ujednolicenie procedur
administracyjnych. Dlatego należy podjąć działania projektowe, które będą polegały na
stworzeniu infrastruktury związanej z przygotowaniem UMP, do elektronicznego obiegu
dokumentów,

elektronicznej

archiwizacji

dokumentów,

e-edukacji

oraz

rozwoju

elektronicznych usług dla ludności.
3. Większą wagę winno przyłożyć się do komercjalizacji badań. W pierwszym etapie
należy poświęcić uwagę na edukacji kadry naukowej w tym zakresie. Przyjęcie regulaminu
ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji badań winno uporządkować zarządzanie
uczelnią w tym istotnym obszarze.

Strategia defensywna w przypadku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wynika
z ugruntowanej pozycji lidera wśród uczelni medycznych w kraju. W ramach strategii
głównym, celem będzie utrzymanie tej pozycji przy wykorzystaniu konwencjonalnych
sposobów konkurowania. W ramach działań defensywnych związanych ze strategią
szczególnie należy zwrócić uwagę na:
1. Redukcję kosztów funkcjonowania uczelni, w tym w szczególności poprzez
zoptymalizowanie wykorzystania aparatury naukowej.
Bardzo ważnym czynnikiem warunkującym prowadzenie badań na światowym
poziomie jest posiadanie wysokiej klasy aparatury badawczej. Niektóre jednostki
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Uniwersytetu Medycznego taką aparaturę posiadają, ale w ostatnim okresie następuje
niezwykle szybki postęp w jakości i możliwościach oferowanej na rynku aparatury
badawczej, przy tym drogiej i wymagającej autoryzowanego serwisu. Wzbogacanie
wyposażenia aparaturowego jest niezbędne dla prowadzenia prac eksperymentalnych,
gdyż bez specjalistycznej aparatury naukowej nie będziemy konkurencyjnymi partnerami
w programach unijnych i we współpracy międzynarodowej. Musimy wykorzystywać
wszystkie możliwości zdobywania funduszy na zakup aparatury. Szczególnego znaczenia
nabiera też gospodarka aparaturą w skali całej Uczelni.
Mankamentem jest rozproszenie kadry, utrudniające efektywne włączanie się
w globalne problemy naukowe. Badania naukowe i ich tematyka formowane są
w zespołach naukowych jednostek Uczelni oraz w zespołach funkcjonujących między tymi
jednostkami.

Władze

Uczelni

nie

mają

bezpośredniego

wpływu

na

tematykę

prowadzonych badań, którą ukształtowały zespoły specjalistów w miarę potrzeb,
możliwości finansowych i aparaturowych. Szczególnego znaczenia nabiera gospodarka
aparaturą w skali całej Uczelni. Powinno się zwrócić uwagę na racjonalizację zakupów
aparatury i optymalne wykorzystanie aparatury - szczególnie aparatury drogiej. Innym
sposobem

wykorzystania

aparatury

może

być

organizowanie

laboratoriów

międzyzakładowych i międzywydziałowych.
2. Skupienie się na inwestycjach poprawiających w istotny sposób funkcjonowanie
uczelni.
Jakość infrastruktury Uczelni ma niezwykle istotne znaczenie dla funkcjonowania
Uczelni. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ma w tym zakresie wiele do zrobienia.
Funkcjonująca dotychczas infrastruktura, w większości była warunkowana względami
historycznymi. Dlatego w pierwszym rzędzie należy uaktualnić opis całej infrastruktury
Uczelni (budynki, działki): stan obiektów, ich wartość, stopień wykorzystania. Najwięcej
uwagi należy poświęcić wyposażeniu sal dydaktycznych i laboratoriów. Akredytacja
laboratoriów wymusza ich urządzenie zgodne ze światowymi standardami.
Z zadowoleniem należy odnotować szereg inwestycji, które miały miejsce w okresie
2004-2012 dzięki możliwości współfinansowania ich środkami unijnymi. To pozwoliło
z jednej strony na podjęcie większej ilości zadań. Z drugiej odciążenie środków
budżetowych uczelni i skierowanie ich na innego rodzaju działania w zakresie
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infrastruktury uczelni. Przed Uczelnią staje w tej chwili podjęcie działań inwestycyjnych
związanych z budową Collegium Farmaceuticum.
Infrastruktura informatyczna jest w obecnych czasach jednym z najistotniejszych
warunków sprawnego funkcjonowania Uczelni w zakresie administracyjno-finansowym,
kształcenia i badań naukowych.
Wdrożenie

do

praktyki

pedagogicznej

rozwiązań

efektywnego

nauczania,

zapewniającego wysoką jakość wiąże się bezpośrednio z wprowadzaniem technologii do
procesu nauczania i uczenia się. Technologia edukacyjna oznacza w tym ujęciu bazę
sprzętową i jej użycie w celach dydaktycznych.
Wprowadzenie do dydaktyki najnowszych osiągnięć technologicznych zaznajamia
studentów z narzędziami przydatnymi w życiu zawodowym. Technologie komputerowe
mogą lepiej przygotować studentów do wejścia na rynek pracy. Przy założeniu, iż
prowadzący zajęcia wykorzystują technologie edukacyjne w trakcie zajęć, studenci nie
muszą spędzać wiele czasu ucząc się przedmiotu zwanego informatyką. Doskonalą swe
umiejętności niejako równolegle, rzec można „przy okazji”. W ten sposób nabierają
sprawności w posługiwaniu się narzędziami informacyjnymi.

6. Program działania – cele operacyjne
Cele dydaktyczne
Poziom świadczonych przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu usług edukacyjnych ma bezpośredni wpływ na jakość wykonywanych przez
jego absolwentów świadczeń medycznych, a w konsekwencji na jakość polskiego systemu
opieki zdrowotnej.
Mając świadomość konieczności ciągłego doskonalenia i rozwoju systemu opieki
zdrowotnej przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii medycznych, Uniwersytet
Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dąży do poprawy jakości kształcenia
przez promowanie i wdrażanie nowoczesnych technik kształcenia, wykorzystujących
ekspercką wiedzę i doświadczenie pracowników UMP, a promowana w aspekcie
edukacyjnym,

międzynarodowa wymiana

kadry akademickiej i studentów

oraz

współpraca w procesach kształcenia z zagranicznymi ośrodkami uniwersyteckimi sprzyja
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czynnemu uczestnictwu naszej Uczelni w obszarze

europejskiego systemu wyższego

szkolnictwa medycznego.
Aby w przyszłości kontynuować strategię rozwoju operacyjnych celów dydaktycznych
niezbędnym wydaje się być intensyfikacja wdrażania tzw. good evidence based education

practice do programów nauczania na wszystkich realizowanych w UMP kierunkach
studiów medycznych.
Ponieważ fundamentalnym celem

działalności

uczelni medycznej na poziomie

uniwersyteckim jest kształcenie kadr medycznych zgodnie z najnowszymi standardami
wiedzy medycznej, należy formułować szczegółowe cele operacyjne, których realizacja
umożliwia wypełnianie swojej misji w warunkach rozwoju społecznego i ciągłego postępu
technologicznego.
Dydaktycznymi celami operacyjnymi dla UMP są działania w obszarze:
1. Poprawy jakości kształcenia
2. Poprawy warunków studiowania
3. Umiędzynarodowienia studiów
Poprawa jakości kształcenia
Uczelniany
oddziaływaniem

system
wszystkie

zapewnienia
kierunki

jakości

studiów

i

kształcenia,
poziomy

obejmujący

procesów

swym

dydaktycznych

realizowanych w UMP powinien uwzględniać możliwości weryfikacji efektów kształcenia
u jednostkowego studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych co
stanowi podstawę doskonalenia obowiązujących dla danego kierunku studiów programów
nauczania. Uwzględniać

powinien

również

oceny

dokonywane przez studenta oraz

wnioski z procesów monitorowania karier zawodowych absolwentów UMP.
Zasadniczymi celem powołanego uchwałą nr 1/2008 Senatu UMP z dnia 30 stycznia
2008 r. Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia jest stymulowanie
procesów

generujących doskonalenie jakości świadczonych usług edukacyjnych,

podnoszenie rangi i prestiżu pracy dydaktycznej, ewaluacja jakości i poziomu
wykształcenia

absolwentów

oraz

promowanie

szeroko

pojmowanej

współpracy

z samorządem studenckim w zakresie oceny jakości kształcenia w UMP.
Głównymi kierunkami działania w obszarze jakości kształcenia będzie promocja
wysokiej jakości rozwiązań w edukacji medycznej tj.:
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- kreowanie na poziomie jednostki szkolącej
ocenianej

wg

obiektywnych

kryteriów

(np.

wysokiej jakości oferty kształcenia

zdawalność

USMLE/LEP/LEK,

innych

egzaminów państwowych),
- rozwijanie nowych form kształcenia studentów (nowych kierunków kształcenia we
współpracy z innymi uczelniami),
- wzbogacenie oferty edukacyjnej UMP

o pakiet elektronicznego kształcenia na

odległość w szkoleniu przed i podyplomowym,
- ulepszanie programów nauczania (identyfikacja i implantacja najlepszych
światowych rozwiązań w obszarze dydaktyki, standaryzacja zajęć, wdrożenie metod
dydaktycznych

aktywizujących

studentów

uczestniczących

w

zajęciach/wykładach,

wspieranie studentów szczególnie uzdolnionych/indywidualne programy nauczania,
wprowadzenie

przedmiotów

,,praktycznych”

realizowanych

we

współpracy

z pracodawcami, poprawa organizacji praktyk studenckich i ich dostosowanie do potrzeb
rynku pracy, uwzględnianie w tworzeniu oferty edukacyjnej/programów nauczania
wyników ewaluacji wykładowców, organizacji zajęć, stosowanych materiałów i narzędzi
dydaktycznych),
-

upowszechnienie

standaryzowanych

metod

oceny

wiedzy

studentów

z konsekwencją promocyjną studenta na kolejny rok,
- udostępnianie w intranecie materiałów do ćwiczeń, seminariów i wykładów
w formacie PDF,
- szersze wykorzystanie eksperckiej wiedzy wykładowców z innych uczelni,
instytutów badawczych, jednostek PAN a także profesorów wizytujących w realizacji zajęć
dydaktycznych/fakultatywnych dla studentów UMP,
- włączanie

najzdolniejszych, najaktywniejszych

studentów do realizacji prac

naukowych: stworzenie systemu opiekunów naukowych (dla 2-3 studentów), wdrożenie
systemu zatrudniania w UMP „najlepszych z najlepszych”.
- podnoszenie we współpracy z pracodawcami aplikacyjnej przydatności prac
dyplomowych,
- poszerzenie oferty studiów doktoranckich, uwzględniającej potrzeby kadrowe UMP
i rozwój strategicznych dla nauk medycznych obszarów wiedzy,
- rozszerzenie form kształcenia ustawicznego.
Poprawa warunków studiowania
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Cele operacyjne dotyczące poprawy
w

kontekście

całokształtu

warunków studiowania należy postrzegać

infrastruktury

studiowania,

administracyjnej

obsługi

jednostkowego studenta UMP oraz oferty dotyczącej różnych form aktywności spędzania
czasu wolnego studentów.
W poszczególnych podzbiorach działaniami priorytetowymi będą:
- ścisła współpraca Władz i Administracji Uczelni z samorządem i organizacjami
studenckimi w celu szybkiego reagowania na pojawiające się problemy dotyczące jakości
warunków studiowania,
- optymalizacja procesów planowania zajęć dla poszczególnych kierunków studiów,
uwzgledniających miejskie uwarunkowania komunikacyjne,
- wdrożenie ogólnouczelnianego systemu zarządzania relacjami ze studentami,
- usprawnienie komunikacji studentów z wykładowcami,
- dalsza poprawa warunków socjalno-bytowych studentów: remonty i przebudowa
akademików, poprawa infrastruktury socjalnej itp.,
-

podjęcie

działań

w

celu

budowy

nowoczesnego

hotelu

dla

studentów

niestacjonarnych/prof. wizytujących, osób biorących udział w szkoleniu podyplomowym,
konferencjach itd.,
- zapewnienie pełnej

dostępności do sieci informatycznej na terenie całej uczelni

w oparciu o sieć Wi-Fi,
- wprowadzenie e-indeksu,
- dalszy rozwój systemu wirtualnych usług dydaktycznych dla studentów,
- uruchomienie centrum doradztwa zawodowego,
-

stworzenie

informatycznej

platformy

zdalnego

nauczania

z

modułami

transmisyjnymi z sal wykładowych, zabiegowych czy laboratoriów,
- optymalizacja działania uczelnianego systemu antyplagiatowego.
Umiędzynarodowienie studiów
Akceptując zasady obowiązujące w tworzeniu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa
Wyższego Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wspiera cele
strategiczne

związane

z

kreowaniem

mobilności

studentów,

poprawę

jakości

i częstotliwości wyjazdów zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym,
zapewnienia najwyższej jakości organizacji praktyk studenckich i dyplomowych. Uczelnia
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aktywnie uczestniczy w realizacji postanowień Konwencji Lizbońskiej i w pełni realizuje
zadania wynikające z Procesu Bolońskiego.
UMP nawiązuje nowe i wypełnia różnymi formami współpracy umowy bilateralne
zawarte w ramach programu LLP Erasmus, otwierając się na nowe formy współpracy
i mobilności edukacyjnej studentów i pracowników (MOSTUM).
Edukacyjnym celem strategicznym UMP jest również poprawa konkurencyjności
oferty kształcenia w języku angielskim przez kształcenie oparte na standardach
egzaminów amerykańskich USMLE, a także organizacji egzaminów przedmiotowych
w oparciu o wytyczne NBE (National Board of Examinations).

6.2. Cele badawcze
Strategia rozwoju naukowego Uczelni na lata 2013-2020 uwzględnia założenia
strategii rozwoju nauki w Polsce i opiera się na osiągnięciu pięciu zaproponowanych celów
strategicznych:
1. Poprawa jakości i wzrost liczby prowadzonych badań naukowych.
2. Kreowanie i wspieranie działalności Katedr / Zakładów / Klinik o wybitnym
potencjale naukowym.
3. Wspieranie rozwoju naukowego młodych pracowników z aktywnym włączeniem
studentów.
4. Umiędzynarodowienie prowadzonych badań.
5. Komercjalizacja badań / współpraca z przemysłem.

1. Poprawa jakości i wzrost liczby prowadzonych badań naukowych.
Poprawa jakości i wzrost liczby prowadzonych badań naukowych ma przede
wszystkim na celu uzyskanie jak najwyższej kategorii parametryzacyjnej wszystkich
Wydziałów, co znacząco poprawi konkurencyjność UMP oraz wpłynie na wzrost
efektywności

wykorzystania

zasobów

Uczelni.

Zadanie

to

realizowane

będzie

dwukierunkowo poprzez opracowanie systemu pomocy pracownikom naukowym oraz
poprawę jakości prowadzonych badań. Pierwszy opierać się będzie na prowadzeniu
cyklicznych szkoleń z zakresu pozyskiwania środków z dostępnych programów i funduszy
oraz

pisania

publikacji,

aktywnym

przygotowaniu
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pracowników

naukowych

i administracyjnych do aplikowania o granty naukowe, wprowadzeniu systemu wstępnej
oceny składanych wniosków; drugi możliwy będzie poprzez stworzenie elektronicznej
informacji o wyposażeniu jednostek w aparaturę specjalistyczną i rodzaju prowadzonych
badań, tworzenie międzyjednostkowych zespołów badawczych, promowanie współpracy
interdyscyplinarnej, wprowadzenie elektronicznego systemu składania zamówień (sprzęt,
odczynniki itp.) oraz rozszerzenie dostępu do czasopism naukowych w Bibliotece Głównej.

2. Kreowanie i wspieranie działalności Katedr / Zakładów / Klinik o wybitnym
potencjale naukowym.
Powyższe działanie ma służyć wyodrębnieniu ośrodków o największym potencjale
badawczym i ich stałym wspieraniu, realnemu poprawieniu konkurencyjności UMP oraz
zwiększeniu wkładu w naukę światową. Cel ten będzie realizowany poprzez doskonalenie
systemu oceny działalności naukowej jednostek (stosowna modyfikacja rankingów oceny)
oraz wspieranie najlepszych jednostek (maksymalizacja finansowania).

3. Wspieranie rozwoju naukowego młodych pracowników z aktywnym włączeniem
studentów.
Powyższe działanie oparte będzie o:
- doskonalenie systemu oceny działalności naukowej i promocji pracowników (wzrost
obiektywizmu), opracowanie ogólnouniwersyteckiego systemu wyłaniania i nagradzania
najlepszych naukowców, zapewnienie warunków do szybkiego awansu naukowego
i wprowadzenie motywacyjnej polityki wynagrodzeń,
- tworzenie przychylnej atmosfery rozwoju naukowego poprzez organizację szkoleń
dla pracowników z zakresu zdobywania środków na badania i prowadzenia projektów,
promowanie młodych pracowników ubiegających się o stopnie i tytuły oraz wspieranie
tworzenia międzywydziałowych zespołów badawczych,
- wspieranie rozwoju młodej kadry obejmujące promowanie międzywydziałowych
studiów doktoranckich oraz zatrudniania na UMP wyróżniających się studentów studiów
doktoranckich, stworzenie systemu Knowledge Management, wzmacnianie współpracy
z studenckim ruchem naukowym oraz stworzenie warunków dla „przyciągania”
najlepszych studentów studiów doktoranckich z zewnątrz.
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4. Umiędzynarodowienie prowadzonych badań.
Umiędzynarodowienie i upowszechnienie wyników prowadzonych badań ma przede
wszystkim zwiększyć mobilność kadry akademickiej, pobudzić kreatywność i umożliwić
pracę w najlepszych ośrodkach. Realizacja zakładanych celów będzie możliwa poprzez
zwiększenie międzynarodowej wymiany badaczy. Zakładane jest prowadzenie szkoleń
z zakresu finansowania dostępnych stypendiów, a także wzrost wymiany naukowej
studentów i pracowników naukowych (gł. jako staże podoktorskie) w ramach dostępnych
programów krajowych i europejskich, wspieranie inicjatywy profesorów wizytujących oraz
dalszy rozwój współpracy z uczelniami zagranicznymi, w tym wspólnych studiów
doktoranckich.
Dodatkowo zwiększony zostanie nacisk na pozyskiwanie środków na badania
z zagranicy, w tym poprzez intensyfikację współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym
Programów Badawczych Unii Europejskiej.
Niezwykle istotne wydaje się efektywne upowszechnianie i promocja wyników
badań. Wyzwanie to będzie realizowane poprzez zatrudnienie native-speakerów jako osób
dokonujących ostatecznych korekt tłumaczonych manuskryptów, zwiększanie liczby
publikacji o międzynarodowym zasięgu (Q1), podniesienie rangi czasopism uczelnianych
(wypromowanie czasopisma z IF), promowanie uzyskanych osiągnięć za granicą oraz
organizowanie konferencji o międzynarodowym zasięgu.
5. Komercjalizacja badań / współpraca z przemysłem.
Planowane działania mają na celu rozwijanie kontaktów z otoczeniem gospodarczym
w celu tworzenia i komercjalizacji innowacji. Zakłada się intensyfikację szkoleń z zakresu
upraktycznienia i komercjalizacji wyników badań, w tym w zakresie własności
intelektualnej oraz

wspieranie inicjatyw związanych z wynalazkami, wdrożeniami

i patentami.
Poprawa efektywności współpracy z przemysłem możliwa będzie poprzez praktyczne
wykorzystanie wyników badań. Zakłada się wzrost liczby umów realizowanych na zlecenia
jednostek krajowych i zagranicznych, wspieranie wiodących jednostek uczelnianych oraz
utworzenie kategorii „partnera strategicznego”, dla jednostek z którymi wymiana
naukowa jest szczególnie intensywna lub których wsparcie finansowe najbardziej
znaczące.
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6.3. Cele usługowe (kliniczne)
Ujednolicenie zasad realizacji działalności usługowej w Uczelni.
a) analiza regulacji formalno - prawnych obowiązujących

w odniesieniu do

działalności usługowej Uczelni,
b) w miarę potrzeb aktualizacja obowiązujących oraz opracowanie nowych procedur,

regulujących działalność w powyższym zakresie,
c) wyznaczenie osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją ustalonych

procedur.

Zwiększenie

środków

finansowych

z

dotychczasowej

działalności

usługowej.
Metoda realizacji celu:
a) opracowanie i umieszczenie oferty działalności usługowej Uczelni na stronie

internetowej,
b) skierowanie informacji o realizowanej działalności usługowej do potencjalnych

odbiorców,
c) podejmowanie

działań promocyjnych w zakresie realizowanej działalności

usługowej poprzez prezentacje oferty Uczelni na targach, konferencjach itp.,
d) wyznaczenie osób odpowiedzialnych za aktualizację oferty działalności usługowej.

Rozwój działalności usługowej Uczelni.
Metoda realizacji celu:
a) identyfikacja otoczenia konkurencyjnego oraz analiza w powyższym zakresie,
b) analiza

potencjału

poszczególnych

jednostek

organizacyjnych

Uczelni

(międzywydziałowych, ogólnouczelnianych, katedr, klinik, zakładów), w kontekście
prowadzenia działalności usługowej,
c) analiza zapotrzebowania na usługi,
d) przygotowanie programu dotyczącego możliwych kierunków rozwoju działalności

usługowej Uczelni,
e) wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację założonego planu.
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6.4. Cele organizacyjne

6.4.1. Cele promocyjne
Przed poznańskim Uniwersytetem Medycznym stają wciąż nowe szanse i wyzwania,
którym można sprostać trafnie wykorzystując strategie public relations. Podejmowane
działania

promocyjne mają na celu podtrzymywanie pozytywnego wizerunku poprzez

wykorzystanie form komunikacji i podtrzymywanie wzajemnych relacji uczelni z różnymi
grupami otoczenia.

Public relations uczelni obejmuje szeroki wachlarz działań, które

zapewniają uczelni systematyczne komunikowanie się z otoczeniem.
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego podejmuje działania mające na
celu świadome kreowanie wizerunku poprzez:
- podtrzymywanie dobrych kontaktów z mediami
- podtrzymywanie dobrych kontaktów z szeroko pojętą społecznością
- podtrzymywanie wzajemnych relacji uczelni ze zdefiniowanymi grupami otoczenia
- szeroko pojętą komunikację zwrotną.
Przeprowadzenie

wymienionych

wyżej

działań

wymagało

i wykorzystania szeregu narzędzi i środków public relations.
Narzędzia i środki komunikowania wykorzystywane w działaniach:
- strona internetowa
- 45 -

zastosowania

- edukacyjne portale internetowe
- radio
- telewizja
- własne środki przekazu
- metody bezpośrednie
- prasa drukowana

PLANOWANE DZIAŁANIA PROMOCYJNE

- utworzenie księgi standardów - SIW - system identyfikacji wizualnej
Konieczne jest stworzenie tzw. księgi standardów /księgi tożsamości/, czyli
opracowania, w którym zawarte będą instrukcje i zasady stosowania elementów
tożsamości wizualnej. Najważniejszym jej zadaniem będzie określenie elementów
graficznych

identyfikacji

wizualnej

i

barwy

dominującej,

charakterystycznej

dla

uniwersytetu. Dotychczas we wszelkiego rodzaju publikacjach, reklamach czy do produkcji
upominków promocyjnych uczelni wykorzystywany jest kolor granatowy, nie jest on
jednak zawsze tym samym kolorem, ściśle określonym w systemie RAL i zindeksowanym
odpowiednim kodem. Księga standardów umożliwi uporządkowanie tych elementów.
Pozwoli np. wybrać jedną, określoną barwę dominującą, charakterystyczną tylko dla
Uczelni np. zielony ( turkus medyczny). Kolor ten jest wykorzystywany np. do barwienia
fartuchów /kitli/dla lekarzy oraz w wystroju gabinetów lekarskich i aparaturze medycznej.
Kolejnym elementem standaryzacji winny być wzory wizytówek oraz papierów listowych.
Pomimo zarządzenia JM Rektora w sprawie ustalenia jednolitych wzorów papierów
listowych polsko i anglojęzycznych oraz wzorów wizytówek na uczelni w tym względzie
panuje nadmierna swoboda.
- przygotowanie strategii działania w sytuacjach kryzysowych
Kolejnym ważnym elementem w działalności public relations na kolejne lata, jest
przygotowanie strategii w działaniach kryzysowych. Uniwersytet Medyczny jako organ
założycielski sześciu szpitali klinicznych, mający w swej strukturze 167 jednostek
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organizacyjnych (katedr, klinik, zakładów i pracowni) a także liczne działy administracyjne
ze względu na specyfikę swej działalności, praktycznie każdego dnia narażony jest na
wystąpienie sytuacji kryzysowej. Specyfika branży medycznej polega na świadczeniu
usług tysiącom pacjentów dziennie. Z punktu widzenia uczelni kryzys powinien być
rozpatrywany jako utrata wiarygodności, pogorszenie kontaktów z otoczeniem, a co za
tym idzie straty materialne oraz mniejsza liczba kandydatów na studia w uczelni. Z punktu
widzenia public relations zarządzanie kryzysem ma znaczenie strategiczne. Od tego,
w jaki sposób uniwersytet radzić będzie sobie z sytuacjami kryzysowymi zależeć będzie
też czy utrzyma pozytywny wizerunek i nie straci wiarygodności w oczach potencjalnych
pacjentów i studentów. Uczelnia powinna posiadać plan zarządzania sytuacją kryzysową
oraz mieć opracowany algorytm działań prewencyjnych. Dzięki jego zastosowaniu można
zminimalizować skutki uboczne sytuacji kryzysowej. Z przeprowadzonych własnych
obserwacji wynika, iż poznański Uniwersytet Medyczny najczęściej narażony jest na
kryzysy informacyjne

(nieprzychylne informacje prasowe, pogłoski, plotki), skandale

(wynikają one najczęściej z nieodpowiedniego i nieetycznego z punktu widzenia opinii
publicznej zachowania pracowników (lekarzy) lub studentów oraz konflikty z prawem
(podejrzenie popełnienia błędu w sztuce lekarskiej).
Kryzysy dotykające uczelnie są najczęściej konfliktami publicznymi z udziałem
mediów, dlatego też niezmiernie ważna jest rola rzecznika prasowego oraz biura
prasowego.
- podtrzymywanie relacji z mediami.
Jednym z elementów public relations jest utrzymywanie kontaktów i stałych relacji
ze środkami masowego przekazu.

Jest to bardzo ważny element działalności, więc

współpraca prowadzona jest w sposób ciągły i zaplanowany. We współpracy z mediami
uwzględniane są dwa kierunki działania:
1) Dostarczanie istotnych, właściwych z punktu widzenia public relations informacji
przedstawicielom mediów.
2) Kształtowanie i utrzymywanie właściwych, pozytywnych stosunków
z dziennikarzami i redakcjami zainteresowanymi współpracą.
- zintensyfikowanie działań związanych z promocją uczelni wśród
potencjalnych kandydatów na studia w uniwersytecie poprzez:
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a) efektywniejsze promowanie kursów dla maturzystów za pomocą strony
internetowej oraz informacji prasowych,
b) organizację Drzwi Otwartych - efektywniejsze promowanie wybranych kierunków
studiów, przede wszystkim kierunku kosmetologia (studia płatne) czy nowo otwierane
kierunki takie jak Optometria i Terapia Zajęciowa. Promocja akcji rekrutacyjnej polegać
powinna na spotkaniach pracowników wydziałowych biur rekrutacji przy udziale
studentów danych kierunków z uczniami szkół średnich. c) utworzenie w okresie
rekrutacji profilu rekrutacyjnego na FB – wyznaczenie po 1 pracowniku z Biur Rekrutacji
do odpowiadania na pytania zadawane na portalu społecznościowym.
d) kontynuację udziału w Targach Edukacyjnych na terenie MTP
e) kontynuację udziału w Wirtualnych Targach Edukacyjnych na platformie
Akademickiego Centrum Informacyjnego
f) kontynuacja obejmowania patronatem klas i szkół średnich wraz z prowadzeniem
wykładów dla uczniów
- zintensyfikowanie działań skierowanych na wewnętrzny public relations
polegających na:
Pracownicy

poszczególnych

jednostek

Uniwersytetu

nie

posiadają

nawyku

informowania o sukcesach naukowych poszczególnych osób bądź zespołów badawczych,
które w ramach katedry, kliniki, zakładu odnoszą sukcesy na skalę krajową a często na
skalę międzynarodową. Strona internetowa uczelni będąca elementem wizerunku jest
idealnym narzędziem, dzięki któremu poszczególne jednostki uczelni mogą pokazać swoje
sukcesy szerokiemu gronu odbiorców. Najlepszym rozwiązaniem przynoszącym korzyści
obu stronom tej relacji powinno być wyznaczenie w każdej jednostce osoby
odpowiedzialnej za przekazywanie najistotniejszych informacji czy faktów z działalności
jednostki

do

Działu

Promocji.

Bardzo

ważną

kwestią,

która

ułatwi

możliwość

komunikowania pracowników uczelni o działaniach podejmowanych przez Dział Promocji
jest przygotowywana możliwość e-mailingu w oparciu o bazę adresów mailowych
pracowników. Planowane jest stworzenie comiesięcznego newslettera – jego dwóch
rodzajów: dla pracowników i dla studentów oraz wysyłanie elektronicznego wydania
Faktów UMP na skrzynki pracowników i studentów a także do ważnych z punktu widzenia
promocyjnego mediów czy instytucji współpracujących.
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-

działania

public

relations

skierowane

do

społeczności

lokalnej

(zewnętrzny PR):
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu podejmuje szereg działań skierowanych do
środowiska lokalnego. Nośnikiem szeroko pojętej promocji UMP są organizacje
studenckie, stowarzyszenie absolwentów oraz chór.
Planowane aktywności cykliczne:
- NOC MEDYKÓW – jako cykliczna, coroczna forma promocji i popularyzacji
osiągnięć naukowych skierowana do rodzin z dziećmi
- udział w corocznym PIKNIKU NAUKOWYM W WARSZAWIE
- udział w SALONIE MATURZYSTÓW ( Perspektywy )
- stworzenie newslettera
- usprawnienie i poszerzenie działalności Biura Karier polegające na
stworzeniu bazy absolwentów szukających pracy, tak by móc skutecznie docierać do
grupy docelowej z ofertami pracy korzystając z mailingu. Realizacja działań bieżących
wraz z nowym zadaniem – Monitoringiem Absolwentów. Propozycja organizacji
cyklicznych, raz do roku MEDYCZNYCH TARGÓW PRACY.

6.4.2. Cele administracyjne
Administracja szczebla centralnego, oprócz codziennych, standardowych działań,
wynikających z funkcjonowania akademickiej szkoły wyższej, kontynuowała będzie
współtworzenie z wybieralnymi Władzami Uczelni zintegrowanego informatycznego
systemu zarządzania Uczelnią, w którym poczesne miejsce znaleźć powinny ciągle
doskonalone elektroniczne i informatyczne narzędzia, wspomagające dydaktykę i badania
naukowe.
Ponadto istotną częścią zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania
Uczelnią, stawać się winien elektroniczny obieg dokumentów.
W funkcjonowaniu administracji szczebla centralnego, jeszcze w większym stopniu
niezbędne staje się planowanie finansowe poszczególnych przedsięwzięć (małych
i dużych), controlling kosztów, w odniesieniu do wszystkich jednostek organizacyjnych
Uniwersytetu Medycznego, wspomagane audytem wewnętrznym i kontrolą zarządczą.
Niezbędne są i będą systematyczne modernizacje szeroko pojętej bazy dydaktycznej
i naukowej Uczelni oraz bazy socjalnej studentów.
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Towarzyszyć tym zadaniom powinny nowe inwestycje, finansowane zarówno ze
środków budżetu państwa, ale także z funduszy Unii Europejskiej oraz z funduszy
norweskich i szwajcarskich.
W większym niż dotąd stopniu, administracja Uczelni powinna włączyć się
w organizację sformalizowanych struktur przygotowania wniosków o granty krajowe
i europejskie, zwłaszcza o charakterze naukowo-dydaktycznym.
Sprostanie wymogom teraźniejszości i przyszłości wymaga dobrze przygotowanej
kadry administracyjnej każdego szczebla. Nie zawsze jest to łatwe, gdy zważy się
przeciętne,

możliwe

wynagrodzenia

pracowników

administracji

i

pracowników

inżynieryjno-technicznych, podobnie zresztą, jak i nauczycieli akademickich. Konieczne
wydają się także: poprawa warunków lokalowych pracowników administracji szczebla
centralnego oraz stworzenie bardziej sformalizowanego systemu awansu zawodowego
dla tej grupy pracowników, co wymagało będzie pogodzenia (awansu zawodowego)
z bardzo ograniczonymi środkami finansowymi, które będzie można przeznaczać na
wynagrodzenia.

6.4.3. Cele informatyczne
Przed rokiem władze Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu podjęły decyzję
o

stopniowej

zmianie

infrastruktury

informatycznej

Uczelni

w

zakresie

obsługi

dydaktycznej i administracyjnej studentów oraz pracowników Uczelni. Wśród dostępnych
strategii rozwoju tego sektora (zakup dostępnych programów, udział w konsorcjum
różnych uczelni i budowa własnych programów informatycznych) wybrano koncepcję
budowy własnych programów informatycznych. Tworzenie infrastruktury informatycznej
Uczelni w latach 2013 – 2020 oparte zostanie na doświadczeniach uzyskanych przy
budowie w latach poprzednich Akademickiego Programu Analizy Pensum (APAP), który
uporządkował kwestię realizacji i kontroli wykonania pensum przez nauczycieli
akademickich, a także stworzył przejrzyste reguły wielkości zatrudnienia (przyznawania
etatów) w jednostkach Uczelni.
Większość nowych usługowych programów informatycznych zostanie zgromadzona
w platformie informatyczne Wirtualny System Usług dla Studenta (WISUS), który będzie
obejmował zarówno programy dostępne dla studenta (WISUS-S), jak i pracowników
(WISUS-P). Docelowy model infrastruktury informatycznej Uczelni opartej na platformie
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WISUS w wersji S i P oraz harmonogram w przewidywalnym okresie do roku 2015
przedstawiają ryciny 1, 2 i 3.
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6.5. Cele wydziałowe
6.5.1. Program działania Wydziału Lekarskiego I
W roku 2020 Wydział będziemy obchodzić 100 lecie poznańskich studiów
lekarskich nieodłącznie związanych z Wydziałem Lekarskim I. Najbliższe lata będą
okresem realizacji jego misji w oparciu o kontynuację, rozwój i współpracę w obszarze
rekrutacji, dydaktyki, nauki i organizacji.

Misja Wydziału
• Kształcenie studentów w celu przygotowania ich do wykonywania zawodu lekarza.
• Wychowanie studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu
i demokracji
• Kształcenie kadr naukowych z przygotowaniem do samodzielnej pracy naukowej
i dydaktycznej
• Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych.
• Współudział w praktycznym wykorzystaniu osiągnięć nauki i szerzeniu wiedzy
w społeczeństwie.
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• Uczestniczenie w sprawowaniu opieki zdrowotnej w ramach systemu ochrony
zdrowia.
• Podyplomowe kształcenie wysokokwalifikowanych kadr systemu opieki zdrowotnej
• Upowszechnianie zasad Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego

Celem Wydziału w nadchodzących latach jest i będzie wdrażanie pakietu pięciu
ustaw.

Rekrutacja
Rekrutacja w najbliższych latach musi być dostosowana do aktualnej sytuacji
demograficznej, jeżeli chcemy aby na Wydziale studiowali najlepsi absolwenci szkół
średnich (laureaci olimpiad przedmiotowych, kandydaci legitymizujący się maturą IB
o wysokim wyniku) konieczna jest promocja studiów w szkołach średnich, na targach
edukacyjnych, a przede wszystkim wczesna rekrutacja oparta o bazę elektroniczną
i uproszczoną obsługę bezdokumentową.

Dydaktyka
Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim otrzymuje tytuł
zawodowy lekarza. Posiada, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 9 maja 2012 r., teoretyczne oraz praktyczne umiejętności w zakresie
profilaktyki, leczenia i rehabilitacji, spełniając ogólne i szczegółowe efekty kształcenia
w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Nadchodzące lata to
wdrażanie nowego programu nauczania na kierunku lekarskim z uwzględnieniem
Krajowych Ram Kształcenia, w oparciu o siedem grup szczegółowych efektów kształcenia,
praktyczne aspekty nauczania i praktyki. Konsekwencją tego będzie zmiana liczby godzin
oraz punktów ECTS, zmiana planów nauczania oraz dwie równoległe ścieżki nauczania
w okresie przejściowym. W programach oprócz zajęć obowiązkowych znajdą się zajęcia
fakultatywne w tym międzywydziałowe i międzyuczelniane. Ważna wydaje się oferta
przedmiotów do wyboru dla studenta w ramach zajęć na VI roku wg nowego programu,
pozwoli to na rozszerzenie zainteresowań studentów i ich ukierunkowanie co do
przyszłego wyboru specjalizacji zawodowej. W dydaktyce należy uwzględnić element
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mobilności studentów w aspekcie międzynarodowym /LLP Erasmus/ jak i krajowym
/MOSTUM/. Wiąże się z tym Indywidualna Organizacja Zajęć oraz Indywidualny Tok
Studiów. Nowoczesna dydaktyka to zwiększanie liczby zajęć w Centrum Innowacyjnych
Technik Kształcenia z wykorzystaniem różnych platform edukacyjnych, baz pytań,
programów komputerowych szeroko wykorzystywanych w nauczaniu przedklinicznym jak
również w zajęciach problemowych w ramach przedmiotów klinicznych, egzaminów,
e-learningu oraz w ramach poszerzanej oferty zajęć w Centrum Symulacji Medycznej.
Kolejnym istotnym punktem będzie zniesienie w roku 2018 stażu podyplomowego
i

wprowadzenie

praktycznego

nauczania

klinicznego

na

roku

VI

wynikającego

z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r., co będzie wymagać
zabezpieczenia nowej bazy i etatów dla dydaktyki klinicznej. Dokumentację studiów
powinien zapewnić indeks elektroniczny.
Dla dobrej dydaktyki ważna jest właściwa ocena efektów kształcenia, a więc
wprowadzenie między innymi egzaminów standaryzowanych OSCE. Celem Wydziału jest
dydaktyka na najwyższym poziomie, czego odzwierciedleniem są wyniki absolwentów
osiągane na Lekarskim Egzaminie Państwowym, a w kolejnych latach takim momentem
obiektywizacji będzie Lekarski Egzamin Końcowy. Z dydaktyką wiąże się nieodłącznie
obiektywna ocena jakości nauczania w oparciu o Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia
i Doskonalenia Jakości Kształcenia, co jest kluczowe dla oceny instytucjonalnej jednostki
(zapewnienie jasnego wyrażenia misji wydziału oraz sposobów realizacji dynamicznej
oceny jakości nauczania na wydziale) .
Nauka
Celem Wydziału jest zachowanie wysokiego poziomu naukowego jednostek
organizacyjnych jak i indywidualnych pracowników naukowych, obiektywizowanego
poprzez okresową parametryzację zewnętrzną. Należy w pełni wykorzystać szanse
reformy nauki, pozyskiwać jak najwięcej funduszy krajowych i międzynarodowych oraz
rozwijać współpracę pomiędzy jednostkami Wydziału i Uczelni/ nauki podstawowe
i kliniczne/, współpracę krajową a zwłaszcza międzynarodową. Zapewni to udział
w strategicznych obszarach badawczych nakreślonych przez Krajowy Program Badań
Naukowych i Prac Rozwojowych. Należy zapewnić pomoc i nagradzanie jednostek
naukowych i indywidualnych pracowników pozyskujących granty naukowe. Koniecznym
jest zwrócenie uwagi na rozwój młodej kadry naukowej, w tym studentów. Podstawą
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rozwoju nauki jest dwustronna mobilność naukowców, w tym wizyty zapraszanych
profesorów

wizytujących.

Mobilność

kandydatów

w

konkursach

ogólnopolskich

i europejskich zapewni wybór najlepszych. Efektem mobilności będzie również
zwiększenie liczby nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych i stopni
naukowych, co wpłynie na ogólną ocenę Wydziału. Stąd konieczność wdrożenia
jednolitych procedur w oparciu o właściwe rozporządzenia. Najbliższe lata będą wymagały
najprawdopodobniej decyzji o ewentualnym rozdziale w uzasadnionych
etatów naukowych od dydaktycznych.

sytuacjach

Zachowanie wysokiego poziomu naukowego

kandydatów na kolejne stopnie kariery naukowej zapewni właściwy rozwój w oparciu
o nowe zasady procedur promocyjnych, które będą w pełni obowiązywać po zakończeniu
okresu przejściowego od 01.10.2013 roku. Wszystkie te działania będą podlegać
ewaluacji.
Organizacja
Konsekwencją

wspomnianej

powyżej

reformy

nauczania

będą

zmiany

obowiązujących godzin nauczania i pensum, równoległe prowadzenie programów
nauczania w okresie pośrednim oraz być może konieczność modyfikacji rozliczania
pensum.
Przedstawione

zadania

w

czterech

dużych

działach

wymagają

rozwoju

interaktywnego pomostu komunikacyjnego pomiędzy administracją Dziekanatu, Uczelni,
pracownikami naukowo-dydaktycznymi i studentami (rozwój bazy elektronicznej oraz
korespondencji drogą internetową w tym wykorzystanie obecnych środków jak platforma
indywidualnych

kont

studenckich

i

pracowniczych

oraz

nowych

technik

np.

telekonferencji).
Zbliżające się stulecie studiów lekarskich w roku 2020 będzie zwieńczeniem tradycji
poznańskich korzeni z nowoczesną Polską i Europą na miarę XXI wieku.

6.5.2. Program działania Wydziału Lekarskiego II
Obecne plany rozwoju Wydziału Lekarskiego

II

zakładają

działanie

wielokierunkowe w następujących obszarach: nauki i zasobów kadrowych, kształcenia
studentów, studiów podyplomowych oraz pozyskiwania środków i współpracy.
1)nauka i zasoby kadrowe
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Rozwój kadr naukowych w ostatnich sześciu latach w 20-letniej historii WL II
charakteryzuje się zdecydowanym przyśpieszeniem, którego miarą może być stale
wzrastająca liczba osób z tytułem doktora, doktora habilitowanego oraz profesora.
Odnosząc te dane do potencjału generowania kolejnych prac doktorskich przez
promotorów należy uznać obecny wskaźnik za zadawalający (0,42 doktoratu/1
samodzielnego pracownika nauki /rok). Oznacza to, że statystycznie jeden samodzielny
pracownik nauki w ciągu 5 lat wygeneruje zamknięcie dwóch przewodów doktorskich
i utrzymanie tego poziomu jest celowe. Liczba habilitacji zwiększyła się w ciągu ostatnich
lat do poziomu średniego 10-15/rok, a tytułów profesora 7-10/rok. Nie zakłada się więc
konieczności przyśpieszania powyższych procesów uznając, że stabilizacja na podanych
poziomach jest korzystna zarówno dla Wydziału jako całości jak i w poszczególnych,
indywidualnych przypadkach, pozwalając zaplanować rozwój naukowy pracownika
w określonym czasie. Możliwości jakie można byłoby wykorzystać przy istniejącym
potencjale naukowym należy upatrywać w doktoryzowaniu i habilitowaniu osób spoza
uczelni.
Trudne do przewidzenia są konsekwencje wprowadzenia wymogów wynikających
z Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z 2011 roku. Zakłada bowiem ona w przypadku prac
doktorskich konieczność wcześniejszego opublikowania pracy naukowej, co stanowi
pewne ograniczenie, choć z drugiej strony przyczynić się może do wzrostu ilości
publikacji naukowych z afiliacją jednostek z WL II. Przyjąć należy, że w pierwszym okresie
może to doprowadzić do zmniejszenia ilości otwieranych przewodów doktorskich.
W przypadku habilitacji ilość i czas w jakim Wydział będzie przeprowadzał przewody
będzie warunkowany w sposób praktycznie uniemożliwiający jakiekolwiek planowanie,
ponieważ ma on status wykonawcy zlecenia.
Powiększenie

liczby

samodzielnych

pracowników nauki

w poszczególnych

jednostkach to także konieczność wypracowania modelu, w którym część mogłaby zostać
na uczelni, zaś część powinna/mogłaby znaleźć zatrudnienie poza nią. To również
potrzeba szukania rozwiązań w postaci wydzielenia większej ilości etatów naukowych,
w których posiadanie odpowiedniej ilości grantów pozwoliłoby utrzymać zatrudnienie.
Kierunki badań prowadzonych w obrębie jednostek Wydziału Lekarskiego II w dużej
mierze

dotyczą

zainteresowaniami

aspektów
badawczymi

epidemiologicznych

w

powiązaniu

ze

specyficznymi

i klinicznymi poszczególnych Klinik i Zakładów. Są to
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przede wszystkim choroby układu sercowo-naczyniowego, nowotwory i choroby nerek.
Kolejnym

polem

zainteresowań

jest

rozwój

diagnostyki

wybranych

jednostek

chorobowych, zwłaszcza na poziomie subkomórkowym. Ważnym aspektem doboru
problematyki badawczej są zainteresowania i doświadczenia własne poszczególnych
zespołów naukowców w obrębie wydziału. Polimorfizm genowy i możliwości terapii na tym
poziomie chorób naczyń, nerek i szerokiego spektrum z zakresu psychiatrii stanowi temat
zainteresowań kilku zespołów badawczych Wydziału i jest wspierany przez jego władze.
Podsumowując, zakładane plany badawcze uwzględniają możliwości wykorzystania
przyznanych środków w oparciu o istniejącą w ramach uczelni bazę laboratoryjną.
Rozwojowi ma służyć program dziekański o roboczej nazwie „podaj rękę”, gdzie
promowane będą badania z udziałem kilku jednostek z WL II, które są na różnym
poziomie naukowym. Są zgodne z obecnymi realiami cenowymi dotyczącymi zakupu
odczynników i w przypadkach koniecznych zakupu dodatkowej aparatury. Wiele zadań
badawczych

ma

charakter

wieloletni

stąd

istnieje

konieczność

kontynuowania

rozpoczętych zagadnień. Zadania te realizowane są przeważnie przez okres 2-ch i 3-ch lat.
Za działania wspomagające badania uważamy ponadto rozwój zaplecza naukowego przez
wciągnięcie do realizacji projektów studentów oraz młodych pracowników nauki naszego
Wydziału. Ma to się odbywać poprzez różnego rodzaju akcje informacyjne, koła naukowe
oraz spotkania młodych naukowców. W przypadku młodych pracowników nauki, dla
których wydzielono oddzielne środki z badań statutowych, na WL II stworzono tryb
konkursowy ich rozdzielania, w tym także sposób rozliczania ich wykorzystania.
W procedurze uwzględniono konieczność opublikowania wyników badań w czasopiśmie
z IF.
2) kształcenie studentów
Plany na najbliższe lata zakładają rozwój dwupłaszczyznowy: pionowy tj. tworzenie
studiów pierwszego jak i drugiego stopnia na kierunkach, na których istnieje tylko jeden
stopień kształcenia. Dotyczy to higieny dentystycznej, optometrii i technik dentystycznych.
Rozwój poziomy ma polegać na tworzeniu nowych kierunków kształcenia. W roku
akademickim 2013/2014 planuje się otwarcie kierunku protetyka słuchu – studia II
stopnia.
Duży nacisk należy położyć na upraktycznienie studiów, co jest spójne z zasadami
Krajowych Ram Kwalifikacji, które są w obecnie wprowadzane, a sylabusy ustawicznie
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udoskonalane. Podnoszeniu poziomu nauczania ma służyć powołana komisja ds. jakości
kształcenia, która w nowoczesny sposób zaplanowała plany wizytacji i sposób oceny
prowadzonych zajęć.
Planuje się również upowszechnienie zdawania egzaminu w systemie symulatorów
oraz OSCE (Objective Structured Clinical Examination). Narzędzie to ma służyć do oceny
kompetencji klinicznych takich jak zabieranie wywiadu, badanie fizykalne, proste
procedury,

interpretacja

badań

dodatkowych,

plan

postępowania

z

pacjentem,

komunikowanie się, postawa wobec pacjenta. Całe badanie jest oceniane przy pomocy
uzgodnionych list kontrolnych i rotowania studentów poprzez szereg stacji, na których
wykonują określone zadanie.
3) studia podyplomowe
W najbliższych latach planowane jest uruchomienie studiów podyplomowych
z zakresu Estetyki twarzy oraz Badań klinicznych. Pierwszy kierunek jest zgodny
z tendencją światową w rozumieniu zainteresowań medycyną estetyczną oraz potrzebami
rynku. Drugi zaś jest odpowiedzią na potrzeby posiadania odpowiednich kwalifikacji
w prowadzeniu badań naukowych.
4) Pozyskiwanie środków i współpraca
Na potrzeby promocji inicjatyw związanych z pozyskiwaniem grantów przewiduje się
stworzenie zespołu do spraw grantów i aktywizacji naukowej WL II oraz uruchomienie
linku na stronie internetowej wydziału, na której znajdą się informacje dotyczące
głównych kierunków badawczych oraz kontaktów z osobami odpowiedzialnymi za granty
w poszczególnych jednostkach.
5) Inne inicjatywy
Korzystając z doświadczeń 20-letnich w kształceniu w języku angielskim podjęto
przygotowania do otwarcia kształcenia w języku niemieckim

6.5.3. Program działania Wydziału Farmaceutycznego
Podstawowym zadaniem Wydziału jest przygotowywanie wysoko kwalifikowanej,
liczącej

się

na

rynku

pracy,

kadry

farmaceutów,

diagnostów

laboratoryjnych

i kosmetologów, kształconej na studiach wszystkich stopni i trybów oraz doskonalonej
podczas studiów i szkolenia podyplomowego, umożliwiającego włączanie się w ideę
uczenia się przez całe życie. Dla zapewnienia najwyższej jakości kształcenia, w proces
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edukacyjny zaangażowana jest liczna kadra naukowa prowadząca wielokierunkowe prace
badawcze, których wyniki publikowane są w wysoko cenionych międzynarodowych
czasopismach naukowych. W celu skutecznej realizacji wytyczonych zadań dydaktycznych
i naukowych Wydział prowadzi ścisłą współpracę z interesariuszami zewnętrznymi
reprezentującymi instytucje otoczenia zawodowego, gospodarczego i społecznego oraz
organy administracji państwowej i samorządowej. W działalności naukowej natomiast
realizuje zadania wynikające z zawartych umów o współpracy z licznymi uczelniami
medycznymi w wielu krajach Europy oraz z krajowymi wydziałami farmaceutycznymi.
Założenia strategii rozwoju Wydziału są w pełni zgodne z celami strategicznymi
Uczelni, stanowiąc ich szczegółowe rozwinięcie eksponujące specyfikę zawodów
farmaceutycznych jako odrębnej grupy zawodów medycznych. Program rozwoju Wydziału
Farmaceutycznego zakłada podejmowanie działań w czterech podstawowych obszarach
związanych z: wielopoziomowym kształceniem, badaniami naukowymi, współpracą
z otoczeniem zewnętrznym i aktywnością organizacyjną.
Kształcenie na Wydziale Farmaceutycznym to zespół procesów nauczania i uczenia
się realizowanych w systemie działań ustawicznych, ze szczególnym naciskiem na
uzyskanie kwalifikacji II stopnia, tj. na siódmym poziomie według KRK. Jest to kształcenie
o

profilu

zawodowym,

charakteryzujące

się

jednak

wieloma

cechami

profilu

ogólnoakademickiego. Podstawowe zadania w tym zakresie to:
- dbanie o rozwój istniejących i dążność do utworzenia nowych kierunków studiów,
- doskonalenie absolwentów poprzez kształcenie ich w ramach nowo utworzonych
specjalności, także o charakterze interdyscyplinarnym,
- rozwój strukturalny studiów III stopnia,
- elastyczne

dostosowywanie

oferty

studiów

podyplomowych

do

potrzeb

wielkoobszarowych interesariuszy z regionu,
- systematyczne

poszerzanie

wymiarowe

i

tematyczne

oferty

szkolenia

podyplomowego farmaceutów,
- rozszerzanie oferty kształcenia dla studentów zagranicznych,
- rozszerzanie zakresu umiejętności praktycznych nabywanych przez studentów,
- uzyskanie certyfikatów jakości świadczonych usług edukacyjnych dla wybranych
poziomów i form kształcenia,
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- ścisła

współpraca

przygotowania

i

z

otoczeniem

promowania

społeczno-gospodarczym

absolwenta

oraz

świadczenia

w

zakresie

usług

edukacji

farmaceutycznej,
- optymalizacja planu zajęć studenckich,
- promowanie edukacyjnych programów wyjazdowych,
- zwiększenie ilości i poprawa dostępności autorskich materiałów dydaktycznych
(podręczniki, skrypty, konspekty, prezentacje),
- włączenie się w międzyuczelniane inicjatywy edukacyjne,
- wspieranie studenckiej aktywności naukowej i organizacyjnej,
- poprawa warunków kształcenia zmierzająca do zagwarantowania najwyższego
poziomu zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych,
- rozwój i doskonalenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia.
Badania naukowe prowadzone przez pracowników Wydziału stanowią merytoryczną
podbudowę dla procesu dydaktycznego. Dotyczą one wszystkich obszarów szeroko
rozumianych nauk farmaceutycznych.

Wyrazem ich jakości jest systematycznie

wzrastająca wartość IF publikacji z Wydziału oraz liczba ich cytowań. W dużej mierze są
one przedmiotem przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych. Znacząca część
prac prowadzona jest w ramach zewnętrznych programów badawczych oraz we
współpracy z partnerami zagranicznymi. Dla dalszego podnoszenia rangi naukowej
Wydziału podjęte zostaną następujące działania:
- intensyfikacja

aktywności

publikacyjnej

pracowników

naukowych

Wydziału

z naciskiem na zwiększenie efektywności tych działań,
- dążenie do uzyskania i utrzymania jak najwyższej kategorii naukowej Wydziału,
- wypracowanie profilu naukowego Wydziału,
- wpisanie tematyki badań wydziałowych w kierunki badań kluczowych dla rozwoju
macierzystej Uczelni,
- systematyczne podwyższanie innowacyjności prowadzonych badań,
- wspieranie i promowanie osób aplikujących o granty i inne formy zewnętrznego
finansowania badań,
- wspieranie organizacyjne transferu technologii i komercjalizacji badań,
- wykorzystanie

potencjału

patentowalności

innowacyjnych,
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uzyskiwanych

efektów

prac

- uaktywnienie działań z obszaru badań stosowanych i zamawianych, głównie we
współpracy z partnerami branżowymi,
- zawiązanie konsorcjum badawczego z interesariuszami z terenu regionu,
- stymulowanie

rozwoju

naukowej

współpracy

międzywydziałowej

i międzynarodowej,
- promowanie aktywności biznesowej, głównie przejawiającej się wdrażaniem
rozwiązań naukowych w przedsiębiorczości akademickiej.
Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu jest najważniejszą
tego typu jednostką dla całej północno-zachodniej Polski. Jest to przyczyną wypracowania
skutecznych metod współpracy z partnerami z szerokiego otoczenia zewnętrznego oraz
otwarcie na zapotrzebowanie płynące z tego środowiska. Jednostki organizacyjne
Wydziału pozostają w stałym kontakcie z instytucjami administracji samorządowej
i publicznej,

organizacjami

i instytucjami

edukacyjnymi

biznesowych

głównie

z

społecznymi,
oraz
branży

gospodarczymi

przede

wszystkim

farmaceutycznej.

z

i

branżowymi,

szkołami

przedstawicielami

Dla

partnerów

z

struktur
otoczenia

administracyjnego i biznesowego Wydział oferuje różnorodne formy współpracy
i świadczenia usług, m.in. jako:
- działania edukacyjne dla bardzo zróżnicowanych grup odbiorców, promujące
oświatę farmaceutyczną i zachowania prozdrowotne,
- udział w akcjach popularyzatorskich promujących naukę i edukację na poziomie
wyższym,
- usługi badawczo-rozwojowe dla opracowywanych przez partnerów produktów
użytkowych,
- prace analityczne z obszaru nauk farmaceutycznych i pokrewnych,
- usługi

eksperckie

w

zakresie

oceny

opracowań

branżowych

o

różnym

przeznaczeniu,
- współudział we wdrażaniu osiągnięć naukowych własnych i generowanych przez
partnerów,
- włączenie się we wspólnie tworzone struktury przedsiębiorczości akademickiej.
Dla zapewnienia najwyższej efektywności dydaktycznej, naukowej i usługowej,
niezbędne

jest podejmowanie

przemyślanych

i

dobrze

zorganizowanych

działań

organizacyjnych. Podstawowym zadaniem w tym zakresie jest dążność do zapewnienia
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pełnej satysfakcji z podejmowanych wspólnie przedsięwzięć, wszystkim partnerom
wewnętrznym i zewnętrznym. Aby w skuteczny sposób to osiągnąć niezbędne jest:
- ścisłe współdziałanie z władzami i administracją Uczelni, w celu wypracowania
maksymalnej jedności wspólnych interesów, prowadzące do najwyższej skuteczności
podejmowanych działań,
- intensywne

dążenie

do

szybkiego

rozwoju

bazy

lokalowej

Wydziału,

konsolidującej jego jednostki możliwie w jednym miejscu,
- wypracowanie modelu skutecznej współpracy wewnątrzwydziałowej, prowadzącej
do tworzenia silnych zespołów naukowych w obrębie własnej jednostki,
- promowanie

poznańskiego

Wydziału

Farmaceutycznego

jako

jednostki

Centrum

Transferu

dydaktycznej i naukowej o dużej tradycji i wysokiej specjalizacji,
- zintensyfikowanie

ścisłej

współpracy

z

Uczelnianym

Technologii w celu zwiększenia liczby komercjalizowanych wyników badań,
- doskonalenie działania

systemu nagród i wyróżnień, zmierzającego do

powiązania oceny z rzeczywistym dorobkiem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym,
- bieżące

przenoszenie

i

adaptowanie

do

potrzeb

Wydziału,

działań

informatyzacyjnych wdrażanych na poziomie Uczelni,
- kreowanie pozytywnego wizerunku farmaceuty w środowisku społecznym oraz
umacnianie pozycji Wydziału w jego otoczeniu.
Systematyczna realizacja przedstawionych zadań ma przyczynić się do osiągnięcia
przez Wydział Farmaceutyczny rangi pozwalającej na zaliczenie go do czołówki tego typu
jednostek w skali kraju oraz umocnienie jego pozycji międzynarodowej, zarówno w ocenie
dokonywanej przez kandydatów na studia, studentów i absolwentów, jak i w postrzeganiu
przez partnerów z otoczenia administracyjnego i biznesowego.

6.5.4. Program działania Wydziału Nauk o Zdrowiu
Wydział Nauk o Zdrowiu ma już ponad 37-letnią historię i jest największym
wydziałem w Uczelni pod względem liczby studentów.
Wydział kształci młodzież akademicką na 7 kierunkach:
- pielęgniarstwo
- położnictwo
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- zdrowie publiczne
- fizjoterapia
- elektroradiologia
- ratownictwo medyczne
- terapia zajęciowa.
Student zdrowia publicznego ma możliwość wyboru specjalności

(między innymi

zarządzanie w opiece zdrowotnej, monitorowanie badań klinicznych). Studia na kierunku
ratownictwo medyczne kończą się na uzyskaniu dyplomu licencjata. Terapia zajęciowa, to
kierunek nowy, uruchomiony dopiero w bieżącym roku akademickim. Studia na WNoZ
odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym). Kierunek
fizjoterapia, jako jedyny w Polsce, prowadzony jest też dla studentów anglojęzycznych,
a w ubiegłym roku akademickim, po raz pierwszy, promowani byli absolwenci z kilku
rejonów świata, głównie Skandynawii i Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Poza ofertą edukacyjną skierowaną do kandydatów na studia i studentów WNoZ
posiada największe spośród wydziałów tego typu w Polsce możliwości promocyjne dla
nauczycieli akademickich. Wydział promuje na stopień doktora w dziedzinach nauki
medyczne i nauki o zdrowiu, posiada również uprawnienia do przeprowadzania w tych
dziedzinach przewodów habilitacyjnych i profesorskich.
Główne wysiłki władz Wydziału będą się koncentrować na dwóch podstawowych
aktywnościach:
- staraniach o poprawę warunków do nauki dla studentów oraz poprawę warunków
pracy pracowników
- pomnażanie wartości dorobku naukowego pracowników naukowych i naukowotechnicznych.
Warunki pracy i studiowania.
WNoZ utworzony został na Uczelni przed 37 laty zgodnie z ogólnopolskim trendem
do

powoływania

Wydziałów

Pielęgniarskich

umożliwiających

dalsze

kształcenie

pielęgniarek i położnych. Stał się dodatkiem do istniejących już Wydziałów Lekarskiego
i Farmaceutycznego bez zapewnienia stosownej bazy lokalowej, gdyż zajęcia dydaktyczne
mogły odbywać się w istniejących już zakładach i klinikach. Wydział w obecnym kształcie
nauczający na 7 kierunkach około 4.000 studentów wymagałby pilnie odpowiednich
pomieszczeń zwłaszcza do przeprowadzania seminariów i wykładów. Klika Katedr
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i Zakładów powołanych kiedyś jako odłamy placówek już istniejących od dawna stanowi
samodzielne byty organizacyjne legitymujące się często znaczącym i uznawanym
w świecie dorobkiem naukowym i wymagają zatem stosownego traktowania. W tej
kwestii w planach Władz jest budowa kampusu Wydziału Nauk o Zdrowiu.
Dorobek naukowy i dydaktyczny
Podstawą do funkcjonowania Wydziału jest centralne finansowanie kształcenia
studentów oraz badań naukowych. Umożliwiają to pozytywne oceny Państwowej Komisji
Akredytacyjnej oraz odpowiednia kategoryzacja Wydziału. W przypadku umiejętności
kształcenia wszystkie przeprowadzone dotychczas akredytacje potwierdziły, że nauczanie
studentów jest na najwyższym poziomie.

Wysiłku wymaga natomiast

zwiększenie

wartości dorobku naukowego, co jest podstawą uzyskania środków na prowadzenie
badań naukowych. W ostatnich latach wartość dorobku naukowego pracowników
Wydziału, w tym tak bardzo pożądanych publikacji ze współczynnikiem „impact factor”
wzrosła czterokrotnie. Było to między innymi przyczyną podniesienia kategorii finasowania
Wydziału, którego ambicją jest uzyskaną kategorię utrzymać.

Plany na przyszłość
Poza wspomnianą koniecznością poprawy warunków pracy i studiowania oraz
zwiększoną aktywnością naukową planowane jest poszerzenie oferty edukacyjnej oraz
promocyjnej Wydziału:
- uruchomienie kolejnych kierunków studiów (przygotowania się do otwarcia
kierunku opieka socjalna)
- uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauki biologiczne
- rozwój nauczania w języku angielskim (poszerzenie oferty dla studentów
fizjoterapii

o

studia

na

poziomie

magisterskim

oraz

uruchomienie

kierunków

elektroradiologii i terapii zajęciowej).
Planowane jest też zwiększenie kontaktów z placówkami naukowymi za granicą. Już
dziś nawiązane są kontakty z szeregiem instytucji i Uniwersytetów, z którymi
organizowane są konferencje, prowadzone wspólne projekty naukowe oraz wymiana
studentów. Prowadzone są przygotowania do realizacji przyznanych przez Unię
Europejską grantów naukowych.
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