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Sprawozdanie
Uczelnianego Systemu
w roku akademickim 2013/2014

Zapewnienra~~3s I ~z alc~'

przygotowane przez Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia , po wołany Zarząd ze niem
Nr 232/20 12 z dnia 2 1.1 2.20 12 r. Rektora Ś l ąsk iego Uni wersytetu Medycznego
w Katowicach wskladzie:
I) prof. dr hab. n. med . Jerzy Chudek
Przewodniczący - Pełnomocnik Rektora ds. Jakośc i Kształcenia
2) prof. dr hab. n. med. Alicja Kasperska-Zając
3) dr hab . n. med . Grzegorz Helbig
4) dr hab. n. hum. Leslaw Niebrój
5) dr hab . n. techn. Danuta Wiechuła
6) dr n. med. E l żbi eta Szczepań s ka
7) Estera Do brzyń ska
8) Seweryn Król
9) Lek. Wojci ech Maruszczyk
10) Jolanta Samborska-Kozak
Zgodnie z § 8 Załączn i ka Nr I do Uchwał y Nr 44/2010 Senatu SUM z póżn. zm. ,
zatwierdzenia sprawozdan ia z funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jako ści
Kształceni a dokonuje Rektor.
Za rok akademicki 2013/2014 P ełnomocnikowi Rektora ds.
przedstawione zostały sprawozdania z ocen dokonywanych przez
ds. Jako śc i Kształcenia .

Jako śc i

Ksztalcenia

Wydziałowe Zes poły

l. Wydzialowy Zespół ds. Jakości Kształcellia w Wydziale Lekarskim w Katowicach w roku
akademickim 2013/2014 przeprowadził zgodnie z przygotowanym harmonogramem
hospitacje zaj ęć dydaktycznych w 14 jednostkach organizacyjnych Wydziału:
I) Katedra i Klinika Neurochirurgi i,
2) Katedra i Klinika Kardiologii D ziecięcej ,
3) Katedra i Klinika Pediatrii,
4) Katedra i Klinika Laryngologii,
5) Katedra i Klinika Nefrol ogii , Endokrynologii i Chorób Przem iany Materii ,
6) Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu,
7) III Katedra i Klinika Kardiologii ,
8) Katedra i Za kład Anatomii PrawidIowej,
9) Katedra Biochemii ,
10) Katedra Hi stologii i Embri ologii ,
II) Katera Medycyny Sądowej i Tok syko logii Sądowo- Lekars ki ej ,
12) Katedra i Klinika Okulistyki,
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l 3) Katedra i Klinika Chorób
14) Katedra Patomorfologii,

Wewnętrznych

i Chemioterapii Onkologicznej,

Przeprowad zone hospitacje me wykazały istotnych nieprawidłowości. Nauczyciele
akademiccy realizowali zaj ęcia dydaktyczne zgodnie z hannonogramem przesłan ym przez
Dziekanat Wyd z iału. Zgłoszono informację na temat złego stanu mikroskopów w Katedrze
Hi stologii i Embriologii
Samorząd Studencki zwrócił uwagę na trudności z odrabianiem zajęć w przypadku
losowych nieobecności.
Nie przedstawiono informacji na temat wypełniania ankiet oceny nauczycieli
akademickich przez studentów.
2.

ds. Jakości Kształcenia w Wydziale Lekarskim z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu w roku akademickim 2013/2014 przeprowadził
hospitacje w 34 jednostkach organizacyjnych Wyd z iału, w których odbywały się zaj ęc ia
dydaktyczne:
Wydziałowy

Zespół

l) Katedrze
Ginekologii
Oddzial e Klinicznym Ginekologii, Położnictwa
Onkologicznej ,
2) Katedrze i Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogó lnej ,
3) Katedrze i Oddziale Klinicznym Chorób Zakaźnych ,
4) Katedrze i Zakładzi e Fizjologii,
5) Katedrze i Zak ładzie Farmakologii,
6) Katedrze i Oddziale Klinicznym Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej ,
7) Katedrze i Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii ,
8) Zakład z i e Medycyny Ratunkowej ,
9) Zakładzie Ekonom iki i Za rządzania w Ochronie Zdrowia,
l O) Zakładzie Biochemii Klini cznej,
I I ) Zakład z i e Biochemii Ogólnej,
12) Zakład z ie Propedeutyki Stomatologicznej ,
13) Katedrze i Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej
Medycyny
Ratunkowej ,
14)Klinice Urologii ,
15) Klinice Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka,
16) Katedrze Histologii i Embriologii,
I 7) Katedrze i Zakładzie Anatomii Opisowej i Topograficznej,
18) Katedrze i Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych , Angiologii
Medycyny
Fizykalnej ,
19) Katedrze Chirurgii Stomatologicznej,
20) Katedrze Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej,
21) Katedrze i Klinice Pediatrii ,
22)Zakład z i e Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją,
23)Oddziale Klinicznym Kardioanestezji i Intensywnej Terapii,
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24) Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej,
25) Zakładzie Nauk Społecznych,
26) Zakładzie Biochemii Klinicznej ,
27) Katedrze i Zakładz i e Mikrobiologii i Immunologii ,
28) Zakładzie Materiało znawstwa Stomatologicznego,
29) Katedrze Patomorfologii,
30) Katedrze Chemii ,
3 1) Katedrze i Oddziale Klinicznym Ortopedii ,
32) Katedrze Stomatologii Wieku Rozwojowego,
33) Zakładzie Chorób Metabolicznych Kośc i ,
34) Oddziale
Klinicznym
Chorób
Wewnętrznych,
Kardiometabolicznych ,

Diabetologii

Schorzell

Komisja oceniła wysoko zajęc i a prowadzone przez hospitowanych nauczyc ieli . W jednym
przypadku zaj ęcia były prowadzone przez osoby nieuprawnione.
Zwrócono uwagi na nieprawidłowości wy nikające z braku informacji na tablicach ogło sze ń
odnośni e tematyki i harmonogramów zajęć .
Nadal większo ść sal wykładowych nie była wyposażona w sprzęt audiowizualny. Zgłoszono
braki sp rzętowe i materiałowe na kierunku lekarsko-dentystycznym.
Nie przedstawiono informacji na temat wypeł niani a ankiet oceny nauczycieli akadem ickich
przez studentów.

3.

Wydziałowy

Zespół

Jakości

Kształcenia

w Wydziale Farmaceutycznym
z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej w roku akademickim 20 13/2014 przeprowadz ił
hospitacj e w 25 jednostkach organizacyjnych Wydzi ał u :
ds.

I) Katedrze Biochemii ,
2) Katedrze Biofarmacji,
3) Katedrze Biofizyki,
4) Katedrze Chemii Anali zy Leków,
5) Katedrze Chemii Organicznej,
6) Katedrze Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej ,
7) Katedrze Farmacji Fizycznej,
8) Katedrze Farmakognozj i i Fitochemii,
9) Katedrze Immunologi i i Serologii ,
10) Katedrze Patologi i,
11) Katedrze Podstawowych nauk Biomedycznych,
12) Katedrze Technologii Środków Leczn iczych,
13) Katedrze Toksykologii,
14) Studium J ęzyków Obcych,
15) Zakładz i e Analizy Instrumentalnej,
16) Zakł adzie Biologii Komórki,
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17)Zakład zie
18) Zakładzie

I 9) Zakładzie
20) Zakładzie
21)Zakładzie

22) Zakładzie
23) Zakładzie
24) Zakładzie
25) Zakładzie

Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej ,
Chemii Analitycznej,
Chemii Ogólnej i Nieorganicznej ,
Diagnostyki Izotopowej i Radiofarmaceutyków,
Farmacji Aptecznej ,
Farmakoekonomiki,
Parazytologii,
Statystyki,
Technologii Postaci Leku

Komisja oceniła wysoko zajęcia prowadzone przez hospitowanych nauczycieli, które były
zgodne z programem nauczania. Jedynie w nielicznych przypadkach stwierdzono
niezgodności z sylabusem. Przeprowadzono ocenę programu nauczania na Wydziale,
warunków socjalno-bytowych w akademikach, oraz zgodności tematyki prac magisterskich
z kierunkiem studiów.
Warunki lokalowe uległy istotnej poprawie dzięki otwarciu nowego budynku (przy ul.
Jedności 8).
Przeprowadzono ankietę wśród kandydatów na studia z oceną pracy punktu rekrutacyjnego.
Komisja wskazała na istotne zwiększenie aktywności studentów ~ odsetek zwróconych ankiet
zwiększył się z 2 do około 20%. Studenci pozytywnie ocenili obsługę administracyjną
dziekanatu. Postulowali rozszerzenie zakresu spraw załatwianych drogą e l ektro niczną.
4.

Wydziałowy

Zespół

ds. Jakości Kształcenia Wydziału Nauk o Zdrowiu w roku
akademickim 2013/2014 przeprowadz ił 50 hospitacji zajęć dydaktycznych (nie
przedstawiono wykazu hospitowanych jednostek) oraz dokonał ich oceny w ramach
spotkania Komisji. Wobec nie przedstawienia zastrzeżeń i uwag wnoszę , że ich nie
stwierdzono. Zespól sformułował zalecenia dotyczące informowania studentów
o wymaganiach i formach zaliczeń na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu.
Zapoznał s i ę z programami nauczania realizowanym i przez Wydział.
C złonkowie zespołu przeprowadzili wizytację w domach studenckich. Odnotowano
poprawę warunków socjalno-bytowych w akademikach związaną z prowadzonymi
remontami.
Zespół dokonał analizy efektów kształcenia Studium Doktoranckiego.
Przeprowadzono ankietę oceniającą jakość obsługi administracyjnej (nie zgłoszono
istotnych zastrzeżeń).
Przeprowadzono ankietę wśród dyrektorów szpitali i zakładów opieki zdrowotnej
dotyczącą przygotowania absolwentów wydziału do zawodu. Ankieta wskazuje na
konieczność lepszego przygotowania zawodowego absolwentów, oraz w zakresie
samodzielnego rozwiązywania problemów, kreatywności i pracy zespołowej.
Komisja zapoznała s ię z raportem Polskiej Komisji Akredytacyjnej .

5.

Wydziałowy Zespół

ds.
akademickim 2013/2014

Jakości Kształcenia

kontynuował

Wydziału

hospitacje

zajęć

Zdrowia Publicznego w roku
dydaktycznych (nie przedstawiono
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wykazu hospitowanych jednostek). Wobec nie przed stawi enia zas trze żeń i uwag wno szę,
że ich nie stwierdzono.
Przeprowadzono ankietę ocen i ającą jakość ob sługi admin istracyjnej. Jej ocena pozwala
sąd zić, że obs ługa studentów w wię k szośc i przypadków spelnia ich oczekiwania.
Nie przedstawiono informacj i na temat wypełnian i a ankiet oceny nauczycieli
akademick ich przez studentów.

Z przedstawionych Uczelnianemu Zespolowi ds. Jak ości Kształcen i a sprawozdań
z d z iałalno śc i Zespoiów Wyd zi ałowyc h wynika, iż w roku akademickim 2013/2014, system
hospitacji zajęć dydaktycznych d z iałał sprawnie. Nie wszystkie zespoly podjęły d ziałania
obejmuj ące pełny zakres czynności wy nikając yc h z Uczelnianego Sytemu Zapewnienia
J akośc i Kształcenia.
Analizując

przedstawione Pełnomocniko wi Rektora ds. Jako ści Kształcenia zgodnie
z § 6 ust. 1 pkt. 3 Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jako ści K ształcenia sprawozdania
należy s twierdzić , i ż większość komi sji wydz i ałowyc h rozszerzyła zakres czynn ości
kontrolnych. Nadal zakres s prawozdań poszczegó lnych komi sji istotnie s i ę różni. Na l eży
podkreś li ć, że komisj e rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej coraz częściej korzystają
z wyników hospitacj i nauczycieli akademickich.
akademickim 2013/2014 została przeprowadzona przez Pol s ką Komi sję
Akred ytacyjną ocena instytucjonalna Wydziału Nauk o Zdrowiu.
Uchwałą Nr 537/2014 Prezyd ium Polskiej Komisji Akredytacyj nej wydało ocenę pozytywn ą,
stwie rd zając , że Wydzial Nauk o Zdrowiu reali zuje strategię spójną ze strategia rozwoju
Uczelni , spełnia wymagania dotyczące funkcjonowania wewn ętrzne go systemu zapewnienia
jakości kształceni a , w tym jego konstrukcji i oddz i aływania na doskonalenie jako ś ci
kształcen ia oraz jako śc i k ształceni a na studiach doktoranckich i podyplomowych. Wszystkie
przyjęte kryteria jakości owe uzyskal y ocenę ,, 111 pelni". Wydział uzyskał akredytacje na 6 lat.
W

roku

W roku akademickim 2014/20 I 5 Uczelniany Zes pół ds. Jako ści Kształcenia oraz W ydział owe
Zespoły ds . J ako śc i Kształce nia podejmować b ędą dal sze d z iałania służące doskonaleniu
systemu jakości kształcenia, w szczegó lnośc i w zakresie ujednolicenia procedur, modyfikacji
formularza hospitacji zaj ęć dydaktycznych. Projekt modyfikacji formularza zo stał zło żo ny.

Przewodni czący
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