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Polska Komisja Akredytacyjna PKA
• Marzec 2021 – wizytacja PKA na kierunku położnictwo na studiach I (profil praktyczny)
i II stopnia (profil ogólnoakademicki).

• Koniec kwietnia – Raport z wizytacji przeprowadzonej przez zespół oceniający PKA na
kierunku Położnictwo.

• Wszystkie kryteria oceny programowej na studiach I i II stopnia zostały spełnione
całkowicie.

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu,
realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku – dobre
praktyki wynikające z realizacji tego kryterium mogą stanowić podstawę przyznania
uczelni Certyfikatu Doskonałości Kształcenia.

Polska Komisja Akredytacyjna
Dobre praktyki (kryterium 6 – Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w …):

− systematyczne spotkania z otoczeniem społeczno-gospodarczym, które dostarczają
wiedzy na temat potrzeb środowiska położniczego – podkreślony został zasięg
współpracy lokalnej, regionalnej oraz ogólnopolskiej, współpraca z przedstawicielami
towarzystw naukowych, z konsultantem krajowym i z konsultantami wojewódzkimi,

− współpraca w tworzeniu literatury będącej odpowiedzią na zapotrzebowanie
środowiska położniczego – powstanie serii wydawniczej PZWL „Biblioteka Położnej”,
która jest przygotowywana we współpracy z pracodawcami i innymi ośrodkami
akademickimi,

− włączenie przedstawicieli Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w
działalność Wydziału, ich udział w pracach komisji wydziałowych,

− współudział w tworzeniu i realizacji nowoczesnych, wirtualnych form kształcenia,

Polska Komisja Akredytacyjna
Dobre praktyki (kryterium 6):

− dostęp do materiałów dydaktycznych Incision Academy – nowoczesnej platformy
edukacyjnej dla studentów, położnych, pielęgniarek i lekarzy z dziedzin zabiegowych, w
tym z położnictwa i z ginekologii,

− współpraca Biura Promocji i Rozwoju Uczelni UM ze szkołami w ramach projektu
„Misja MED., odkrywaM, rozumiEm, Doświadczam” skierowanego do uczniów liceów,

− udział studentów kierunku położnictwo (SKN) w akcjach profilaktycznych oraz
promujących zdrowie, skierowanych do mieszkańców województwa lubelskiego, Dni
Zdrowia, Zdrowie pod kontrolą, Zbadaj się … bez powodu i in.,

− projekty piknikowe Festiwalu Nauki realizowane przez pracowników i studentów
kierunku położnictwo,

− weryfikacja współpracy jest prowadzona w oparciu o prowadzone hospitacje oraz
analizy z monitorownia losów absolwentów.

STUDIA ANGLOJĘZYCZNE NA KIERUNKACH
PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO
̶

powołanie Zespołu ds. studiów anglojęzycznych,
̶

pierwsze informacje dla kandydatów,
̶

plany studiów,
̶

warunki, tryb, termin rozpoczęcia i regulamin rekrutacji,
̶

folder dla kandydatów anglojęzycznych,
̶

informacje promujące kierunki na stronie Uczelni i Wydziału,
̶

powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej,
̶

przeprowadzenie pierwszych egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych (26.05.2021).

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA NA
KIERUNKACH PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO

Od roku akademickiego 2021/2022 zostaną uruchomione studia
niestacjonarne II stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo i położnictwo –
możliwość taka został wygaszona kilka lat temu, teraz ponownie
wracamy z taką ofertą.

REMODELING WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

Koncepcja remodelingu Wydziału Nauk o Zdrowiu – powstanie katedr
funkcjonalnych – stworzenie zrównoważonego obciążenia
dydaktycznego pracowników oraz skomasowanie
potencjału naukowego w obrębie katedr.

UNIWERSYTECKA SZKOŁA RODZENIA
•

Została „odświeżona” koncepcja powstania Uniwersyteckiej Szkoły
Rodzenia – od planów do realizacji tej koncepcji.

•

Zadaniem Szkoły Rodzenia będzie realizacja edukacji przedporodowej,
która ma na celu kształtowanie zachowań prozdrowotnych w okresie
ciąży, kompleksowe przygotowanie do czynnego i świadomego udziału w
porodzie, opieki nad nowonarodzonym dzieckiem oraz umacnianie
zachowań prozdrowotnych w obrębie rodziny.

UNIWERSYTECKA SZKOŁA RODZENIA
•
•

Wsparcie komercjalizacji bezpośredniej w praktyce
Kryterium II – efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych – Rozporządzenie
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2020 poz. 1352).

§ 22. 1. Oceny efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych dokonuje się z
uwzględnieniem następujących rodzajów osiągnięć:
1) projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowanych w trybie
konkursowym:
(…)
2) projektów:
a) finansowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,
b) współfinansowanych w trybie konkursowym ze środków, o których mowa w art. 365 pkt 10 i
12 ustawy;
3) komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z
tymi wynikami;
4) usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa
wyższego i nauki.

QUO VADIS WYDZIALE NAUK O ZDROWIU?

→ podnoszenie jakości kształcenia,

→ rozszerzenie oferty kształcenia,
→ zmiany organizacyjne,
→ rozwojów i wzmocnienie działalności naukowej.

