
Załącznik do Decyzji Nr 17/2021 Dziekana Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UWM w Olsztynie  

z dnia 25 października 2021 r.                                                         

 

1. CEL 

Celem procedury jest ustalenie zasad postępowania w zakresie doboru i zapewnienia jakości 

kadry dydaktycznej na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie.  

Procedura służyć ma dążeniu do zapewnienia najwyższej jakości kształcenia, tak aby kadra 

dydaktyczna włączona w proces dydaktyczny miała obowiązek i możliwości stałego, 

systematycznego podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności dydaktycznych i ich wykorzystania 

dla dobra studentów.  

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES 

Zakres procedury obejmuje czynności mające na celu zagwarantowanie prowadzenia zajęć dla 

studentów oraz doktorantów przez kompetentną i wykwalifikowaną kadrę  

na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie.    

3. TERMINOLOGIA 

Kadra dydaktyczna: pracownicy Wydziału Lekarskiego zatrudnieni na stanowiskach: 

profesora, profesora uczelni, adiunkta, asystenta, starszego lektora lub trenera, lektora lub 

instruktora oraz osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne oraz doktoranci prowadzący 

zajęcia dydaktyczne na Wydziale Lekarskim.  

 

4.    UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

 Dziekan, Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia, Rada Dziekańska, Rada Naukowa 

Dyscypliny Nauki Medyczne, Wydziałowa Komisja Oceniająca, Wydziałowy Zespół ds. 

Zapewniania Jakości Kształcenia, Kierownicy Katedr i Zakładów oraz Dziekanat odpowiadają 

za działania związane z organizacją procesu dydaktycznego na Wydziale, w tym: 

  

4.1. Dziekan: 

• nadzoruje wszystkie działania dotyczące zapewnienia jakości kadry dydaktycznej, 

• prowadzi postępowania związane z zatrudnianiem osób, których miejscem 

wykonywania pracy będzie Wydział Lekarski. 

4.2. Prodziekan ds. studenckich i kształcenia/ Prodziekan ds. studentów anglojęzycznych 

i rozwoju na kierunku lekarskim w języku angielskim: 
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• sprawuje nadzór nad realizacją procedury dotyczącej zapewniania jakości kadry 

dydaktycznej na Wydziale Lekarskim,  

• sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu hospitacji na Wydziale 

Lekarskim (zgodnie z procedurą hospitacji zajęć dydaktycznych), 

• uwzględnia głos studentów, ich opinie i sugestie w monitorowaniu procesu 

kształcenia na kierunku lekarskim. 

4.3. Rada Naukowa Dyscypliny: 

• przeprowadza postępowania habilitacyjne i doktorskie, w tym podejmuje uchwały  

w sprawie nadania lub odmowy nadania stopni naukowych. 

4.4. Wydziałowa Komisja Oceniająca: 

• potwierdza kompetencje kadry dydaktycznej dokonując regularnej oceny w oparciu  

o  kryteria okresowej oceny nauczycieli akademickich. 

4.5. Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia: 

• podejmuje działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia, 

• sprawuje nadzór nad prowadzeniem badań ankietowych i hospitacji na Wydziale 

Lekarskim zgodnie z przyjętym harmonogramem i ustalonymi zasadami w ramach 

procedury hospitacji zajęć dydaktycznych, 

• przygotowuje sprawozdania  z ankietyzacji i hospitacji. 

4.6. Kierownicy Katedr i Zakładów: 

• monitorują działalność dydaktyczną nauczycieli akademickich zatrudnionych  

w podległej im jednostce, 

• opracowują harmonogram prowadzenia hospitacji zajęć dydaktycznych, 

• przeprowadzają hospitacje zajęć dydaktycznych w podległej im jednostce, 

• umożliwiają rozwój naukowy nauczycieli akademickich zatrudnionych  

w podległej im jednostce, 

• zapewniają możliwość doskonalenia umiejętności dydaktycznych nauczycieli 

akademickich poprzez pozytywne opiniowanie ich udziału w kursach 

dokształcających,  

• nadzorują zgodność profilu badawczego i dorobku naukowego z tematyką 

powierzanych zajęć oraz zgodność specjalizacji (kompetencji) z nauczanym 

przedmiotem. 

4.7. Dziekanat  

• odpowiada za przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z tokiem  

i organizacją studiów, w tym dokumentacji związanej z doborem  

i oceną jakości kadry dydaktycznej. 

 

5. OPIS POSTĘPOWANIA 

 

Harmonogram prac objętych procedurą jest zgodny z harmonogramem prac obowiązującym  

na Uczelni.  



Lp. Wyszczególnienie zadań Termin, 

częstotliwość 

realizacji 

Organ 

odpowiedzialny 

1 Konstruowanie profilu naukowego kadry 

dydaktycznej uwarunkowanego wymaganiami 

określonymi w standardzie kształcenia na danym 

kierunku  

Przed 

rozpoczęciem 

każdego cyklu 

kształcenia 

Dziekan 

2 Organizacja zebrań informacyjnych z 

przedstawicielami Rady Programowej i 

pracownikami wliczonymi do  minimum kadrowego 

w celu organizacji procesu dydaktycznego w danym 

roku akademickim, stosowania procedur zapewnienia 

jakości kształcenia, w tym monitoringu procesu 

dydaktycznego i procedury zapewniania jakości 

kadry dydaktycznej. 

Przed 

rozpoczęciem 

każdego cyklu 

kształcenia 

Prodziekan 

właściwy ds. 

studenckich i 

kształcenia 

3 Wyznaczenie koordynatorów przedmiotów/modułów 

– nauczycieli akademickich - specjalistów 

legitymujących się dorobkiem naukowym z obszaru 

tematycznego przedmiotu, jak również posiadających 

doświadczenie dydaktyczne. 

Przed 

rozpoczęciem 

każdego cyklu 

kształcenia 

Kierownik 

jednostki 

organizacyjnej 

wydziału 

4 Zapewnianie możliwości współuczestniczenia nowo 

zatrudnionych nauczycieli akademickich lub 

doktorantów w zajęciach dydaktycznych 

prowadzonych przez doświadczonych pracowników. 

Przez pierwsze 

trzy zajęcia z 

danego 

przedmiotu 

Koordynator 

przedmiotu, lub 

inny nauczyciel 

akademicki z 

doświadczeniem 

z obszaru 

tematycznego 

przedmiotu. 

5 Przeprowadzanie hospitacji mające na celu 

zapewnienie jakości kształcenia w zakresie kontroli 

umiejętności dydaktycznych nauczyciela 

akademickiego (zgodnie z wydziałową procedurą 

hospitacji zajęć dydaktycznych). 

Zgodnie z procedurą hospitacji zajęć 

dydaktycznych 

6 Przeprowadzanie okresowej oceny nauczycieli 

akademickich wg kryteriów przyjętych w Uczelni. 

 

Zgodnie z Regulaminem oceny 

nauczycieli akademickich 

Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie 

8 Przygotowywanie i przedstawianie Dziekanowi 

sprawozdania z wyników badań ankietowych i 

hospitacji zajęć dydaktycznych. 

Raz w roku Wydziałowy 

Zespół ds. 

Zapewniania 

Jakości 

Kształcenia 



 

6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY 

6.1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 

poz. 85, z późn. zm.) 

6.2. Statut Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

6.3. Zarządzenie Nr 100/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 

dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny nauczycieli 

akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

6.4. Zarządzenie Nr 118/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 

dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 

Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 

6.5. Zarządzenie Nr 68/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 

8 lipca 2020 roku w sprawie procedur oceny jakości programów studiów i programów 

kształcenia oraz zasad weryfikacji efektów uczenia się  

6.6. Uchwała nr 249 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  

21 czerwca 2013 w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela 

akademickiego (z późn. zm.) 

6.7. Uchwała nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 

listopada 2013 roku w sprawie kryteriów oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli 

akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach UWM oraz w jednostkach 

międzywydziałowych (zmieniona Uchwałą nr 333 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2018 roku) 

6.8. Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych 

 

 

 

 

 


