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Sprawozdanie
Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości
w roku akademickim 2014/2015

Kształcenia

przygotowane przez Uczelnian y Zes pól ds. J a ko ś ci Ksztalcenia. powolany Z arząd ze niem
Nr 232/20 I 2 z dnia 21. I 2. 20 I 2 r. z późno zm. Rektora Śląskiego Un iwersytetu Medycznego
w Katowicac h ws kladzie:
I) pro f. clr hab. n. med . Jerzy C11udek
Przcwodnicząc y - Pe lnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia
2) pro!'. cl r hab. n. med. Alicja Ka s pe rs ka- Zaj ąc
3) dr hab. n. med . Grzegorz Helbig
4) dr hab. n. hum . Les law Niebrój
5) dr hab. n. tec hn. Dan uta Wiechula
6) dr n. mecl . El ż bieta Szczepmiska
7) Estera DobrzYliska
8) SC\\'cryn Król
9) Lek. Wojc iec h Manlszczyk
10) Jola nta Sam borska-K oza k
Zgod nie z ~ 8 Z ał')cznika Nr 1 do U chwał y Nr 44/20 10 Senatu SUM z pó ź no zm..
za twierd zeni a sprawozdania z funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewn ienia Jako ści
K sz t ałc en i a do konuje Rektor.
Za ro k akadcmicki 20 14/2015 Pelnomocnikowi Rektora ds.
przcdstawione został y sprawozdania z ocen doko nywanych przez
ds. Jako ści K s zt a ł ce nia.
Il ospitacje

za j eć

J akoś ci

Ksztalcen ia

Wyd z i a ł owc Zes poł y

dydaktycznych

I . WydzialoJllY Zespól ds. Jakości Kszlalcel/ia

II'

Wydziale Lekarskim

II'

KalaJllica ch w roku

akadem ick im 20 I 4/20 I 5 przeprowadzi1 zgodnie z przygotowanym harmonogramem
hospitacje zajęć dydaktycznych w 19 jednostkach organizac yjnych Wydzialu:
I) Klinika Neonatologi i
2) Kated ra i Klinika Chorób

W ewn ę trzn yc h

i Reumatologii

3) Klinika Neurologii
-t) Kated ra i Klinika Laryngol og ii

5) Kli nika Intensywnej Terapii i Pat olog ii Noworodka
6) Kated ra i Zaklad Anatomii Pra widiowej
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7) Studium

.J ęzy kó w

Obcych

8) Katedra i Klinika Kardioch irurgii
9) Katedra i Klin ika Kardiologii
10) Klinika Endokrynologii Ginekologicznej
11) Klinik a Gi nekologii i Polo ż nietwa
12) Katedra i Zaklad Biofizyki Lekarsk iej
13) Katedra Radio log ii i Medycyny Nuklearnej
14) Zaklad Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej
15) Oddzial Kli niczny Chorób Zakaźn yc h
16) Oddzial Klin iczny Urologii
17) Katedra i Zakl ad Epidemiologii
18) Katedra i Kli nika Pediat rii i Endokrynologii

D z i ecięcej

19) Katedra Histolog ii i Embriologii (w ramach Stud ium Doktoranckiego)

Hosp itacje w ramach

za j eć

ze studentami

angloję zyczn y mi

l ) Kated ra i Zak lad Patofi zjolog ii
2) Katedra i Klinika Chorób Wewnęt rznych i Chemioterapii Onkologicznej
3) Katedra i Klinika Dermatologi i
4) Kated ra i Kl inika Gastroentcro logii i Hepatologii
5) Kated ra i Za klad Anatom ii

Prawidłowej

Przeprowadzone hospitacje l1l e wykaza ł y istotnyc h niep rawidłowo ści . Nauczyciele
akademi ccy rc a łi zowali zajęc i a dydaktyczne zgodnie z harmonogram em przes ł a n y m przez
Dziekanat Wydz iału. Nauczyciele akadem iccy zwracali u wagę na zbyt mał ą ilo ść
pom ieszczel; dydaktycznych oraz ich skrom ne wyposażen i e.
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2. Wydzialowy Zespól ds. .Iako.{ci Kszlalcenia IV Wydziale Lekarskim z Oddzialem
Lekarsko-Dcn(l'slycZ/I)'m IV ZabrZ/l IV roku akademickim 20 14/20 15 przeprowadzi I

hospitacje IV 27 jednostkach organizac yjnyc h Wydzialu. w których odbywal y
dydaktyczne.

się zajęci a

I) Czyte lnia Zabrze-Rokitnica
2) Dom St udencki Zabrze-Rok itnica
3) lir Katedra i Oddzial Kliniczny Kardiologii
4) Katedra i Kl inika Chorób Pluc i Gruźlicy
5) Katedra i Kli nika Chorób Wewnętrzn yc h, Alergologii i Iml11unol ogi i Klinicznej
6) Katedra i Odd zial Kliniczny Chirurgii Ogólnej
7) Katedra i Oddzial Kliniczny Chirurgii Ogólnej. Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej
8) Katedra i

Odd z iał

Klini czny Chorób

Wewnętrznyc h.

Angiologii i Med ycyny

fizyka lnej
9) Katedra i Oddzial KlinicznYI11 Chorób

Zakaźn y ch

10) Katedra i Oddzial Kliniczny Ginekologii.

Poło żni ctwa

i Ginekologii Onkolog icznej

II) Katedra i Odd z iał Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii
12) Kated ra i Zaklad Biologii Medycznej i Molekularnej
13 ) Kated ra i Zak ład Chem ii
14) Katedra i Zaklad f arma kologii
15) Kated ra i laklad Medycyny Rodzinnej
16) Katedra i l aki ad Med ycyny Sądowej i Toksykologii

Sądowo - Lekarski ej

17) Katedra Patomorfol ogii
18 ) Klinika Ch irurgii
19) Klinika Chorób

Czaszkowo - Szc zękowo-Twarzowej

Wewnęt rzn yc h.

Diabetologii i Nefi'ologii

20) Klinika Radi oterapii
21) Zaklad Badania i LeC/.enia Ból u
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22) laklad C horób Przyz9bi a i Btony Śl u zowej .lamy Ustnej

23) Za kl ad Farma koekonom iki
24) La kl ad IIi storii Medycyny i Farmacji
25) laklad Ortodoncj i
26) lak lad I)atotizjo logi i

27) lakl ad Polityk i ldrowotnej

Komisja ocenila wysoko zawc18 pro wadzonc przez hospitowanyc h nauczyciel i. Nie
stwierdzono raport owanych w ubieglych latach niepraw i d l o\vości
wynikaj ,)cyc h
z prowadzen ia l.aj9ć przez osoby ni e uprawnione.
Stwierdmno bra k zainteresowania tema t yką c zęśc i wykladów powodującyc h ni ską
ti·ckwe n cję. spóźn ienia na uczycie li i skracanie zaj ęć . brak dostosowania wie lko śc i sal do
liczebnośc i

3.

g ru p studenckich.

Wydziałowy

Zespół

ds. Jakości Kształcel/ia IV Wydziale Fa/'lIIaceutycZllyl1l
z Oddziałem Medl'cyl1y Labo/'atOlTjllej w roku a kade mickim 201 4/2015 przeprowad zi I
hospitacje w 30 jed nostk ach organ izacyj nych Wydzialu:
I ) Kated rze i Zakladzie Biochem ii
2) Kated rze i lak ladzi c Biofannacji
3) Katcd rze i lakladzic Bio logi i Molekularnej
4) Katcd rze i lakiadzie Botaniki Farmaceutycznej i l ielarstwa
5) Katedrze i Za kl adzie C hem ii i Anal izy Leków
6) Katedrze i lak iadzi e Chemii Klin icznej i Diagnostyk i Laboratoryjnej
7) Katedrze i Lak iadzie C hemi i Organiczncj
8) Katedrze i l akiadzie Fannacj i Fizycznej
9) Katedrze i la kiad zie Farmakognozji i Fitochem ii
10) Kated rze i Laki ad zie Farmakologii
II) Katedrze i l akiadzie Genetyki Medycznej
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12) Katedrze i laklac1zie Immunologii i Serologii
13) Katedrze i Zaklac1zie Mikrobio logii i Wirusologii
14) Katedrze i la k łac1 z i e Podstawowych Nauk Biomec1ycznych
15) Katcc1rzc i Zakl ac1zie Tec hno log ii Ś ro d ków Leczni czych
16) Katcc1 rze i laklac1 zie Tok sy kol ogii
17) Kated rze i laklac1zie Żywn ości i Żyw i e ni a
18) St ud ium .I,zyków Obcych
19) Studium Wychowania Fizycznego
20) lak lad zie Analizy Instrum enta lnej
2 1) Za kl adzie Biologii Komórki
22) laklad7.ie Biotechno logii i In ży ni e ri i Genetycznej
23) Zaklac1zie Chemi i Anal ityczncj
24) Zakladzie Diagnostyk i Izotopowej i Radiofarmaceutyków
25) Zakladzi e Fannakoekono miki
26)Zak ladzie Iligieny. Bioanalizy i Badan ia Środowis k a
27) Zak ladzie Mec1ycyny Estetycznej
28) Za kladzie Proteomi ki
29) Za kladzie Statysty ki
30) la klad/.ie Tec hnologii Postac i Leku

Komisja przeprowadzi la hosp itacje zaj ęć przez nauczyci eli akademic ki ch. których sposób
prowadzenia WJ9ć wzbudzal zas trzeżenia studentów. Stwierdzono jedynie drobne
nicprawidlowośc i - spóź ni e ni a nauczyciel i oraz zg loszono pojedyncze zastrzeże n ia co do
pnm adzenia /.ajęć \v nieoc1 powiedn ich wa runkach.
-t.

Jt'J'działowy Zespół

ds. Jakości Kształcellia Wydziału Nauk o Zdrowiu \\ roku
akadcm ick im 20 I 4/20 15 ho spitowa l na s tęp ując e jednostki organ izacyjne Wydzia lu:

I) laklad Propedeutyki

Pi elęg ni a rs twa

Kated ry Pi e l ę g n i ars t wa
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2) Klinika Gcriatrii Katedry Chorób Wewn9trznych
3) Zak lad Riochemii i Genetyk i Medycznej
4) Zak lad

Pielęgniarstwa

Neuro logicznego i Psychiatrycznego Katedry Neurologi i

5) Katedra i Klinika Rehabilitacji
6) Zaklad Fi zjoterapii Katedry Fizjoterapii
7) Zaklad Medycyny Sportowej i Fizjologii Wys ilku Fizycznego katcdry Fizjoterapii

8) Zaklad Kinezy terapi i i Metod Specjalnych Katedry Fizjoterapii
9) 7a klad

Pielęgniarstwa

10) Urazów

Chirurgicznego Katedry Chirurgii Ogólnej. Kolorckta lncj

W ielonarządowych

11 ) Zaklad

Propcdcutyki

Chirurgii

Ogó lnej.

Kolorektalnej

Urazów

Wielonarz'ldowych
12) Katedra i Klinika Pcrinatologii i Ginekologii
13)Oddzial Kliniczny Ginekologii i Polożn i ctwa Katedry Zdrowia Kobiet y
14) Oddzial Kliniczny Gineko logii Onkologicznej Katedry Zdrowia Kobi cty
15) Zaklad Profilaktyki Chorób Kobiecych i Seksuo logi i Katedry Zd rowi a Kob iety
16) Zakład Mikrobiologii i Parazytologii

zaplanowanych hospitacji. Stwierdzono jcdynic ni cl iczne
ni e prawidlowości. związane ze zm ianą termll10w zaJ ęć . Zwrócono lIwag9 na braki
pOl11icszczei\ dydaktycznych w jednostkach klinicznych.
Zrealizowano

5.

80%

Wydziałowy Zespół

ds. Jakości Kształcenia Wydziału Zdrowia Publicznego w roku
przeprowad ziI hospitacje
zajęć
dydaktycznyc h
akademickim
201412015
\\' na s tępujących jednostkach organ izacyj nych Wydzialu:

l ) Katedra i Oddzial Kliniczny Chorób Wewn9trznych
2) Katedra i Od zial Kliniczny Chorób
3)

Zakład

Wewnętrznych

Medycyny Spolecznej i Prof'ilaktyk i
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4) Zaklad Biostatystyki
5) Zaklad Technol ogii i Oceny Jakości Żywie nia
6) laki ad Prolilaktyk i Chorób Ży", i eniowoza l eżn ych
7) 7aklad Polityki Zdrowotnej

8) Katedra Medycyny Ratunkowej i Neu roch irurgi i Dzieciyeej
9) Katedra i Oddzial Kliniczny Chorób

Wewnętrzn ych

10) Zaklad Zdrowia Środow i skowego

Nic stwierd/.ono istotnych

n i epraw i d l owośc i.

Z przedstawionych Uc zeln iancm u Zespolowi ds. Jako śc i K szta łcenia sprawozdali
z dzialalności Zespoi ów Wydzialowych wynika. że w roku akadem ickim 2014/201 5. system
hospitacji zajęć dydaktycznych dzialal sprawni e. Stwierdzono nieli czne ni ep rawidłowości
Z" i4zanc z nic odbywan iem s i ę wykładów (z powod u braku frekwencji stud entów).
s póź ni en iam i nauczyciel i i skracaniem zaj ęć. Z gło szo no ni ep rawidłowości dotycz'Ice
prowadzenia l.aj9ć dydaktycznyc h w zbyt mal yeh sa lac h na Wydziale Lekarski m z Oddzialem
Lekarsko-Dent) stycznym w Za brzu i Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach. oraz
skromnego wyposażenia sa l w pomoce dydaktyczne w obu wydzialach lekarsk ich i Wydziale
Nauk oZdro" iu. O zaistnialych nie p raw idł owościach poin!"ormowano dziekanów tych
wydz i ałów.

Komi sje w w i ększości przypadków ocenily wysoko zajęcia prowadzone przez
hospito\;anyc h nauczycie li . które byly zgodne z programem nauczania. Jedynie w ni eli cznych
przypadkach stwierdzono ni ezgodności z sylabu sem i zakresem wied zy niezbędnej do zdania
egzam inów,

Ankiety stu denckie i doktoranckie
Efektywność IV

zbieraniu an kiet byla z ró żnicowana . Na Wydzia le Lekarskim z Oddzialem
Lckarsko- Dent) stycznym w 7abrZll wy nosi la ona 15,26% w semestrze zimO\~ym i 2.65 %
w semestrze letnim. Na Wydz ialc Fa rmaceu tycznym z Oddzialem Medycyny Laboratoryjncj
odpowiednio 28.11 % i 17.3%. Sprawnie d z iał al system ankietowy IV Wydziale Nauk
o 7d rlm iu. Wyni ki zebranych ankiet wykorzystano do eliminacj i zaistlli alyc h
niepnm idlowości. Nie przedstawiono el'ekt ywności zbierania ankict na Wydzi ale L.ekarskim
v. .' Katowicach.
Ankiet) "ykorzystano do oceny obslugi adm inist racyjnej (Wydzial Nauk o Zdrowiu).
Ankiety te wskazują na oczeki\\ania studentów dotyczące dlużs zego c/.asu pracy dzi ekanatu
(co najmniej raz w tygodn iu do godziny 17.00) .
System ankietowy wyko rzystano ró wnie ż do oceny praktyk wakacyj nyc h (Wydzial
Lekarski m z Oddzialem Lekarsko-Dentystycznym 1·1' Zabrzu). Przeprowadzono równi eż
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wizytacje wy branych placówek i rozmowy z opiekunami studentów. W trakc ie kontroli nie
stwierdzono istotnyc h

Proces

kształceni a

nieprawidlowości.

na studiach l i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Zdecydowana większo ść studentów ocenia dobrze i bardzo dobrze realizacj<; zajęć
dydakt YCl:nych przez nauczycieli akademickich. Studenci wydziału Nauk o Zdrowiu wnoszą
o zwiększenie liczby godzin dydaktycznych poświęconych tworzeniu narzedzi badawczych
i rcdagovvani u prac magisterskich.

l'roccs

kształceni a

na studiach III stopnia

System ankietowy wprowadzono w Wydziale

Farmaceutycznym z

Oddziałem

Medycyny La boratoryjnej. W an kiecie wzięla udział wi ększość sluchaczy. W nielicznych
przypadkach zg loszono zastrzeżenia co do przygotowania zajęć przez nauczycieli oraz ich
chaotyczność. N ie stvvierdzono niezgodności z programem studiów. Z\\irócono uwagę na
cclo\vość !'Oz\vażenia wzbogaceni a programu o zajęcia przygotowujące do pro\:vadzenia
proj e któw badawczych.
Przebieg studiów doktoranckich przeanali zowa ła Komisja
Nauk o Zdrowiu. Nie wskazano na nieprawidłowości .

Warunki

socj ałno - bytowe

Wydziałowa

na Wydziale

studentów

Przeprowadzone hospitacje w Wydz iale Lekarsk im z Oddzi ałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu wskazują na dobre warunki w domach akademickich. H o spitujący
do my ak ad em ickie Wydział u Nauk o Zdrowiu wskazują na brak stołówki studenckiej i złe
warunki w niczl11odernizowanych pionach. oraz niedostateezne wyposażenie kuchni i brak
klubu studenckiego . Natomiast IV Wydziale rarmaceutycznym z Oddliałem Medycyny
Laboratoryjnej wykorzystano do tego celu ankiety wypełniane przez absolwentów. którzy
ocenili warunki w domu studenckim jako przeci<;tne lub wręcz zł e, nieadekwatne wobec
wysokiej ceny.
Dotychczas ni e przeprowadzono hospitacji i innych form oceny domów studenckich
Wydziału Lekarskiego w Katowicach.

Przebieg rekrutacji na studia jednolite magisterskie, I, II i III stopnia
Nie wszystkie Komi s je

Wydzia ł owe przep rowaclził y ocenę

procesu rekrutacji . \,la

Wydzial e I.ekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabo.u zapoznano s ię ze
sprawozdanicm rocznym i reg ulaminem nie stwierdzając niep rawidł owości . Na Wydzialc
rarmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej przeprowadzono a nkietę wśród
kandydatów. która nie wy k azała nieprawidłowości w funkcjonowan iu punktu rekrutacyjnego
na tym wydliale . Przeb ieg rekrutacji oceniono równi eż pozytywnie na Wydziale Nauk
o Zdrowiu i Wydzial e Zdrowia Pu blicznego w Bytomiu.
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Stwierdzone

nicprawidlowości

i

podjęte

dzialania naprawcze

J. 8rak l11oż.l i wości oceny nauczyc ieli akadel11ickich nie będących etatowYI11i pracownikami
SUM" oparciu o elektroniczną ankietę.
2. 7byt niski odsetek ankiet wypelnianych przez studentów. Niska efektywność samorządów
studenckich w zachęcani u studentów do wypelniania ank iet.
3. Niedostosowanie wielko ści sal do liczebnośc i grup studenckich i wynikające z tego filklU
potrzeby inwestycyjne.
4. Nieliczne znaczne spóźnienia nauczycieli. o czym zespoly wydziałowe po info rm owaly
kicrownikó\I stosownych jednostek.
). Zly stan techniczny części domów studenc kich wymagający dalszych remontów
i modernizacji.
6. Brak miejsca na przechowywanie dokume ntacji Wydzialowych Zespoi ów ds. Ja ko ści
Ksztalecnia (do rozwiązan ia ).
Nadal nie wszystk ie zespol y podjęly dzialania obejl11ujące pełny zakres czynności
vv\'nikających z Uczel nianego Sytemu Zapewnienia Jako śc i Ksztalcenia. Widoczna jest
jednak znacząca po prawa zwłaszcza na Wydziale Lekarskim z Oddzialem LekarskoDentystycznym w Zabrzu.
Analizując przedstawione Pełnomocniko wi Rektora ds. Jakości Ksztalcenia zgodnie
z ~ 6 ust. I pkt. 3 Uczelnianego Systemu Zapewnienia J akości Ksztalcenia sprawozdania
należ.y stwierdzić. iż w ię kszość komisji wydzia lowych rozszerzy la zakres czynności
kontrolnych. Zakres sprawozdm\ poszczególnych komisji został ujednolicony poprzez
wprowadzenie formularza.
Należy podkreślić. że zglaszane przez wydz i ałowe komisje niepraw idłowości
dziekanom i kierownikom jednostek powodują wdrażan ie programów naprawczych
i modytikacji programów nauczania .
\V roku akadem ickim 20 J 5/20 16 Uczelniany Zespól ds . Jakości Kszta lcenia oraz

Wydzialowe 7.espoły ds .
doskonaleniu systemu. w
wszystkich wydzia lach.

Jakości Kształcenia podejmować będą
szczególności

dalsze dzialania służące
w zakresie dalszego ujednolicenia procedur we

Pl·ze ,'odniczący
Uczeln ianego Z , sP1!1ll~kOŚCi Kształcenia

hol'

d/l ~'hlldek
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