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Sprawozdanie
Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości
w roku akademickim 201 2l20L3

Ksztalceni~1

przygoto\\aIlC prLCZ Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia. powołany
Nr 232/2012 Z dnia 21.12.2012 r. Rektora Śląskiego Uniwe rsytetu
w Kato\\ iC<lch \\' składzie:
I) pror. dr hab. n. med. Jerzy Ch udek
Prze\\odnicz<łe~ - Pclnomocnik Rektora ds. Jakości Kszta ł cenia
1) prof. dr hab. n. med. Alic..ja Kaspcrska·Lając
3) dr hab. 11 . med. Grzegorz I-I clbig
-1.) dr hab. n. hUlll. Les law Niebrój
5) dr hab. 11 . tec hn. Danuta Wiechuła
6) dr n. med. E l żbieta Szczcpallska
7) Estera Dobrzyóska
8) Seweryn Król
9) Lek. Wojciech MaruszC7yk
10) Jolanta Samborska-Kozak

Zarządzeniem

Medycznego

*

Zgodnie z
8 Załącznika Nr I do Uchwal) Nr 44/2010 Scn~H u SUM z późn o zm ..
zat\\ ierdzenia spra\... ozdani a z funkcjonowania Uczelnianego Systc mu Zapcwnieni a Jakości
Kształcenia

dokonuje Rektor.

Za rok 'Ikadelllicki 2012/2013 Pełnomocnikowi Rektora ds.
przedstawione zos t ały sprawozdania z occn dokony\\anych przez
ds.

Jakości Kształcenia.

l.

Wydzia łowy

Ze.\-pó/ ds. Jtlkmk i KSZ/(llcellitl

l'"

Wydzillle Lekarskim

Jakości

Kszta ł cen i a

Wydzia ł owe Zes p o ł y

III

Kalolllicach w roku

akademickim 2012/2013 przeprowadzi I zgodnie z przygOlowanym harmonogramem

hospitacje zajęć dydak tycznych w nas t ępujących jednostkach organ izacyjn ych Wydz i ału:
I) Klinika Chirurgii Przewod u Pokanno\\cgo
2) Klinika He matologi i i Transplantacji Szpiku
3) Klinika C hirurgii Ozieci<;cej
..t) Klinika C horób We\\'I1t;lrLnych i Farmakologii

5) Klinika Dermatologii
6) Klin ika C hirurgii Ogólnej i Naczyniowej
7) Katedra i Zakład Patofizjo logii
S) Klinika Chorób Wcwnęu'znych i Gastroctltcrologii
9) Klinika A nestezjologii i Intensywnej Terapii
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Przcpro\\adzone hospitacje mc wykazaly istotnych nieprawidlowości . Nauczyciele
akademiccy realizowali zajc;cia dydaktyczne zgodnie z harmonogram cm przesianym przez
Dziekanat Wydzialll. St\\ ierdzono jedynie. że nadal część hospilOwanych jednostek nie
wprowadzi la wewnętrznego ankietowego systcmu oceny jakości kszta lcenia przez
studenlÓ\\. Ponadto część jednostek nic prowadzi hospitacji wewn ętrznych.
Hospitowani nauczyciele akademiec) zwracali uwagę na zły stan techniczny. w ty m brak
\\yposażcnia \\. rzutniki mul timcdialne sali wykładowych. zlokalizowanych na tercnie
SP Centralnego Szpitali;l Klinicznego im. proC Kornela Gibit;skiego w Katowicac h. jak
również trudności z prowadzeniem cwiczell w ramach bloku operacyjnego Kliniki
Chiru rgii Przcwodu Pokarmowego SP CSK.
WydziaJow~ Zespól z\\rócil mkże uwag~ na maJą akty\Vno~ić studentów w zakres ie
\\ypelniania ankiet ocen) nauczycieli akademickich.
2.

1VJ'flzia loH~l'

Zespół

L ekllrsk im Z Oddzill łem
L ekllrsko-Del/f.rs ~rc:z ll.rm IV Zabrzu \\ roku akademick im 201212013 przeprowadz ił
hospitucje \\ 36 jednostkach organizacyjnych Wydziału. w których odbywały się zajęcia
d)'daktyczne:
ds.

Jako.~ci

Kształce nia

IV

Wrdzillłe

1) Katedrze i Zakładzie Fizjologi i.
2) Oddzi,lle Obser\\'acyjno-Zakaź.n~ 111.
3) Katedrze l Oddziale Klinicznym Gi neko logii. Położnictwa
Ginekologii
Onkologicznej.
-ł) Katedrze i Zakładzie Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki.
5) Katedrze i Klinice Pediat rii. Hematologii i Onko logii Dziecit;cej .
6) Katedrze i Zak ladzic Ogólnej Bio logii Lekarskiej.
7) KaledrLc i Zak ł adzie Mikrobiologii i Immunologii.
8) 11 1 Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii.
9) Katedrze Kardiologii. Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii.
10) Katedrze Biochemii.
II)Katedrze i Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej. Bariat rycznej i Medycyny
Ratunkowej
12) Zakładzie Patolizjologii
13) K'lIed rze i Kliniec Pediatrii.
14) Katedrze i Zakładzie Farmako logii.
15) Katedrze i Klinice Chirurgi i Klatki Piersiowej.
16) Katedrze i Klinice Neurologii.
17) Katedrze i Zak ł adzie Patomorfologii.
18) Katedrze i Oddziale Kl inicznym Chirurgii Ogó lnej i Gastroel1tcrologicznej.
19)Zaldadzie Stomatologii Zachowa\\czcj z E n dodoncją,
20) Katedrze Protetyki i Mater i a ł oznawstwa Stomatologicznego.
21) Zakładzie Propedeutyki S tomatologii.
::!.1) Katedrze i Oddziale Klinicznym Ortopedii.
2J)Klinice Chirurgii Wad Rozwojo\\ych Dzieci i Traumatologii.
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24) Klinice Urologii.
25) Katedr7c i Lakładzie Med~ c~ 11) i Epidemiologii Środo\\ isko\\ej.
26) Kliniec Pediatrii i Neurologii Wieku ROLWOjO\\'Cgo.
::27) LaJ...ładzic Biochemii Klinicznej.
28) Kat('dr7e i Lakiadzie Propedellt~ ki Chirurgi i i M\.!dycyny Ratunkowej WZP.
29) Klinicc JrlICns)'\\ !lej I erapii i Patologii No\\orodka.
30) Zal..!auzie Med) c~ny i Opieki Paliat~ wnej.
31) Katedrze i LakIadzie Klinic7Il)'m Psychiatrii.
32) Katedrze i Oddziale Klinicznym Chintrgii Ogólnej.
33)KatedrLc i Oddziale Klinicznym Chorób \Ve\\'l1ętrzn~ch. Angiologii i Medycy n}
Fizykalnej.
34) Katedrze Chirurgii Czaszko\\ O-SLC7~J...O\\ o-T\\"arzowej i Chirurgii Slomatologicznej.
35)Zakładzic i OddLiale Klinicl.nym Chirurg ii NaCL~n i o\\cj i Ogólnej.
36)Zakladzie Historii ~ l edyc~n) i Fannacji.
oceniła

zajccia pro\-\ adzone prLeL hospito\\anych naucz) cieli
7 \\~j~łtkiell1 jednej osoby (nie podano personalió\\). POI1<1,lIo stwi erd7ono \\ dwóch
jednostkach organizacyjny ch. że Lujęcia zostały przeniesione bez \\ iedz)' dziekana na
innl" termin~. oraL że zajęcia b) ł~ pro\\ adzonc przez. osoby nicuprawnione.
Sn\ icrdzollo \\)- olszą frekwencjI; studelltó\\ na \\) kladach.
bHócono U\\agi na nieprawidło\\ości \\ynikaj.,ce z braku informacji na tablicach
OgłOSLCń od n ośnie temat) ki i harmonogramów zajęć.
\\' jednostkach. \\ J...tórych st\\ ierdLono niepra\\ idło\\ości prLeprowadzono po\\1Óme
hospitacje.
Komisja

3.

W) soko

WJ't1z illloll~r

Zespól ds. Jakości K.'izllllcł!uill Ił! Wydziale Farma ce ll~rcZII.rm
:: Or/r/zialem Met/y(:)",,)" Laboratoryjnej na spotkaniu. które odby ł o s i ę na początku
roku akademickiego 20 I 2/20 13 pr7eprov,.adził 31 hospitacji zajęć dydaktycznych
obejmujących nas t ępujące jednostJ...i:

l) Katedrę i Zakład Chemii Organicznej.
2) Katedrę i Lak/ad Fannacji FizycLnej.
3) Zakład Chemii Ogó lnej i Nieorganicznej.
4) Kated rę i Zakład Farll1akogno~ii i Fitochemii.
5) Katedrę i Zakład Toks)kologii.
6) Katedrę i Zakład Patologii.
7) Katedra i Zakład Fanllakologii.
8) Lakład Biotechnologii i In żynieri i Genetycznej.
9) Kated rę i Zakład Technologii Środkó\\ LecLniczych.
IO)Zaklad Bi ologii Komórki.
11 ) Zakład Badan Struktural n)c h Skóry.
12)Zaklad Medycyny Estetycznej.
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13) Studium
l-ł)Zaklad

Językó"

Dbc: ch.
Proteomiki.

Komisja occnila wysoko zaj~cia prowadzone przez hospitowanych nauczycieli. którc
b: ł: zgodne z programem nauczania. Komisja wskazała na konieczność doposażenia
niektórych pracowni (nie wymieniono których). Zwróci1a ró\vnież uwag~ na
konieczność zmian: systemu punktacji oceny zajęć - ob ni żen i e waności punkowej za
punklUałne rOl.poczynanic zajlfć.
Lespól przepro\\adzil oce n ę zgodności tel11<1tó\\ prac magisterskich z kierunkiem
studiów d la kierunku analityka medyczna. wskazując na istotne niezgodności. które
mają być wyeliminowane w roku akademickim 2013/2014.

4. Wl'd:ialowy Zespół ds. Jakości Kszta łcenia Wydziału Nallk o Zdrowiu \\ roku
akademickim 2012 /2013 przepro\\adzil 77 hospitacji zaj~ć dydaktycznych (nic
przedsta\\ iono wykazu hospitowanych jednostek) oraz dokonaJ ich oceny w ramach
spotkania Komisji. Wobec nie przedstawienia zastrzeżell i uwag wnoszę. że ich nic
st\\'ierdI.Ollo.
Podniesiono konieczność st\\orzenia bardziej sZl:zegó lo\\'ych kryteriów ocen)'
pro\\adzonych zajęć.
5. W)'dzialOlI:r Z esp6/ ds. J(fko.~ci Ksz(flh'eJli" Wydziału Zdrowia Publiczn ego \\ roku
akademickim 201:2/2013 przeprowadzi I 52 hospitacje zaj'fć dydaktycznych (nie
przedst3\\ iono wykazu hospitO\-\aJl) ch jednostek). Wnioski z przcprO\\adzonych hospitacji
dotyczą niskiej jakosci bazy dydakt)cznej oraz dużej liczebności grup sem inaryjnych. co
zdaniem hospillljących obniża jakość ksztalcenia. Poziom merytoryczny prowadzonych
zajęć oceniono na ogól wysoko.
Komisja opracowała ankietę dla studentó" oceniającą pracę dziekanalll oraz sekretariatów
poszc7cgólnych jednostek.

Z przedstawionych Uczelnianemu Zespo lo\\ i ds. Jak ości K ształcenia sprawozdall
z działalnoSci Zespoló\\ Wydziałowych \V) nika. iż \\' roku akadem ickim 2012/2013 .
system hospitacji lajęć dydaktycznych dzialal sprm"nie. Zespoly podjęły ró\\nież
szereg czy nn ości wynikających z Uczelnianego Sytemu Zapewn ienia Jako ści
KSl.talcenia.
Analizując prLcdsta\\ione Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształccnia zgodnie
z ~ 6 ust. l pkt. 3 Uczeln ianego Systemu lapev,mieni a Jakosci Kształcenia
sprawozdania nalezy stwierdzić. iż niezbędne jest uporządkowanie i doprecyzowanie
form jego dzialania a t akże zakresu przedstawianych sprawozdaJl. Konieczne jest
rÓ\\llież. stworzenie zasad 'współpracy pomiędzy wydziałowymi zespołami ds. jakości
ksztalcenia i komisji rozwoju kadry naukowo·dydakl)'czncj.
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W roku akade mickim 2012 zosta l przeprO\\adLon) aud)1 \\ewm;lrzny dotyczący realizacji
zadań d~dakl~czl1ych \\ po\\i<}zaniu I.. udzielaniem ś\\ iadczcJl zdro\\otnych. Celem
przepro\\ad/onych CZ) nności by ł ą ocenn cz) zadania statuto\\cgo Uczel ni są realizowane
\\ sposóh adekw3tl1). skuteczn) i efektywny. Oceniano zgod ność pro\\adzeni a zajęć
z hannollogramcJll. pr.w.. id l owoŚć C\\ idencjonowania ich reali zacji. przestrzeganie
uregulo\\ań we\\Il\'trznych SUM . Onl.l postrLcganie jako śc i procesu kształccnia klinicznego
prze.l studc ntó\\. Działania 3udytowt: przeprowadzono na W)dzinle Lekarskim w Katowicach
i \\'~dLial c L~karskil1l L Oddziałem Ld,arsko-De nt )st)czn) m \\ Zabr.lu.
\\ ' \\-) niku prowadLol1)ch

działm'l

stwicrd/ono.

że:

Prawic polO\Hl 6\ iczel' klinicl..l1)'ch roZpOC7~1n Się ze ś redni o J5 minuto\\') 111
opóźnie ni em. \\ znacznej częsc i '7 powodu spól.:nicn ia studcntó\\.
• 1-laml0nogralll) l~ljeć W KalCdr7c Gi nek ologii i Połozni ct\\a WLK \V godzinach
popo l udniO\\~ ch i nocn) ch nic obejmuje naz\\ isk osób p rowadzących ćwi cze ni a.
• Niezgod ność harmonogrnl11u Le stanem fa!...t)CLIl) Ol \\ Katedrze i Oddziale
Klini cznym Ginekologii, Polo/nicI w .. i Ginekologii Onkologicznej WLZ.
nicprawidlo\\ OSci
zakresie
dokumentowania
drobn~
• Stv. ierdzono
przepro\\ adZ0I1) ch zajęć.
• S t\Ą ierJzollo sporadyczne prz) pad"i od\\olania /ajęć .
W opinii audytoró\\ nicpra\\'idlo\\ości \\)ni"ają z braku s"utecznej i efekl~wnej kontroli
nadzoru prlelolonych nad podległym perso nelem.
•

"

Aud) torl)" s ugerują:
• Konieczność z\\ ie"szcnia nadzoru przez Dziekano\\ wydzia ł ó\\ lekarsk ich \V zak resie
przestrzegania \\C\\ nętrzn~ ch uregulowań \\ zakresie dokumentowani a \\ li stilch
obecności przeprowadLOn) ch I..ajeć dydaktyczl1) ch.
• Zobligowanie
kierown ikó\\
jednostek
organizacyj nyc h
do
prowadzenia
szczególo\\ ych imienn) ch harmollogramó\\.
• R oz ważenie zi:lsadnosci i.J1lJun) godzi n rozpoczynania zajęć dydaktyc7J1) ch
\\ prz) padku ud'7ialu nauczycieli akadem ickich \\ raportach i obchodach lekarski ch.
\\ J-dór)ch nic lIc/es tlli czą studenci .

\\' roJ,;u aJ,;adem ickim :201211013. Sl\\ ierdzollo nic\\ ieł ki e .lai ntereso\\ anie studcntó\\
ud ziałem \\ Eleklronic:nym SyMemie Oceny .\'auc)'deli Akademickich. Dokonane zmian)
\\ ankiet::lch. jak i sposobie dystr)bucji kodó\\ do s tępu nie przynio s ły oczekiwall)ch
rezultató\\. Obecll) system należy uzna ć La niceJCkt)'\\I1Y.
PodsUIllO\\ ując przedsta\\ ione wyzej sprawozdania W) dLialov;ych Zespo ló\\ ds. Jako ści
Kszta lcenia. oraz w~ niki audytu \\C\\ nęlrlnego 7/:2012 należ) w s k azać. iż Wladlc
poszczegó lnych Wydl.ialó\\ oraz WladLe Uczelni stale podejmują działania s łużące poprawie
jakości kSLtalcenia st uden tó\\ \~ S ląski ll1 Uni \\I.!rsytccic Medycznym w Kato\\ icach.

s

Uczelnian~ Zespół

ds. Jakości Kształcenia w roku akademickim 2012/2013:
I. Podjął dLialania zmierLc:'\jące do lIspra\\nicnia i ujednolicenia oceny nauczyciel i
akademickich w ramach hospitacji.
, PrzcdłoLyl Jego i\.lagnificencji projekt utworzenia stron) interneto\\ej poś\\ięconcj
działalności UCLclnianego Lcspół ds. Jakości KSLtałcenia.
]. Podjął działania \\ celu prz) goto\\ania ujednoliconego "'--olOru corocznych
spra\\ o7dania 'l dzialalnosci /.espoló\\ W)dzialowych ds. Jakości Kształcenia Radzie
W)d7i,ilu oraol Pełnomocnikowi Rektora ds. Jako śc i Kształcenia. Wzór ten zostanie
przedsta\\ iOI1) do J...OIlca roku 2013 Scnato\\ i UCLelni.

W roJ...u akademickim 1013/1014 UColclnian) Zespól ds. Jakości KSLtalcenia oraz Wydzialo\\-('
Lespol~ ds. Jakości Ksztalcenia podejmować b~da dalsze działania s luźącc doskonaleniu
systemu jakości kształcenia. \\ szeL.cgó lnośc i \\ zakresie uporolądko\\"ania procedur.
\V oocen) m roku akademickim Zespoi) Wyd'lialowe obejmą programami hospitacji.
p07oswle. dot)'chc/fts nie \\ i/) tO\\ ane jednostki i nauczycieli akademickich.

Prze\\odnic7..ąc)

Ucze lnianego Zcspo

Pro!" d,.

I

hkości Kszlałccnia

~
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