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SKŁAD WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU ds. ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA 

JAKOŚCI KSZTAŁCENIA na dzień 30.06.2017 

Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Ziemowit Ziętkowski  

Z-ca Przewodniczącego - dr n. o zdr. Mateusz Cybulski 

Koordynator ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się – dr n. med. Barbara Jankowiak 

 

Grupy robocze poszczególnych kierunków: 

Kierunek Dietetyka  

dr hab. n. med. Anna Witkowska - koordynator grupy roboczej  

dr hab. n. med. Anna Górska 

dr n. med. Katarzyna Terlikowska  

dr n. o zdr. Iwona Mirończuk – Chodakowska 

mgr Diana Wasiluk 

studenci: Aleksandra Boguszewska, Monika Malinowska 

Przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych – dr n. kf. Joanna Zapolska – Fitness Club 

„Maniac Gym” w Białymstoku  

 

Kierunek Elektroradiologia  

dr hab. n. med. Leszek Boćkowski - koordynator grupy roboczej 

dr hab. n. med. Joanna Śmigielska – Kuzia 

dr n. med. Piotr Kułak  

dr n. med. Olga Sobotko – Waszczeniuk 

studenci: Patryk Sulmiński, Maciej Samusik  

Przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych - dr hab. n med. Jan Kochanowicz – Kierownik 

NZOZ "KENDRON" 

 

Kierunek Fizjoterapia 

prof. dr hab. n. med. Anna Kuryliszyn – Moskal - koordynator grupy roboczej 

prof. dr hab. n. med. Wojciech Kułak 

dr hab. n. med. Anna Hryniewicz 

dr n. med. Grażyna Paszko – Patej 

dr n. med. Sylwia Chwieśko – Minarowska  

studenci: Magdalena Pajewska, Marta Osmólska 
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Przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych - dr n. med. Andrzej Niewiński - ARTROS 

Rehabilitacja  

 

Kierunek Logopedia z Fonoaudiologią 

prof. dr hab. n. med. Bożena Kosztyła – Hojna -  koordynator grupy roboczej 

dr hab. n. hum. Barbara Polityńska - Lewko 

dr n. med. Anna Łobaczuk – Sitnik 

dr n. o zdr. Justyna Fiedorczuk-Fidziukiewicz 

mgr Anna Kraszewska 

studenci: Magdalena Małyska, Paulina Szabałaj 

Przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych - mgr Marta Siejło, Dyrektor Regionalny 

„Słuchmed” w Białymstoku  

 

Kierunek Pielęgniarstwo  

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Maciorkowska - koordynator grupy roboczej  

prof. dr hab. n. med. Sławomir Chlabicz 

dr hab. n. o zdr. Grażyna Kobus  

dr n. o zdr. Anna Owłasiuk  

dr n. o zdr. Magdalena Malesińska 

dr n. med. Katarzyna Snarska  

studenci: Angelika Brzósko, Urszula Bondaryk
  

Przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych - dr n. med. Cecylia Dolińska – Przewodnicząca 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

 

Kierunek Położnictwo 

dr hab. n. med. Marek Szczepański - koordynator grupy roboczej  

dr hab. n. o zdr. Katarzyna Van Damme-Ostapowicz 

dr n. o zdr. Dorota Piechocka 

dr n. o zdr. Agata Sacharewicz 

mgr Anna Sienkiewicz 

studenci: Sandra Tworkowska, Emilia Wajszczuk 
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Przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych: 

dr n. med. Cecylia Dolińska – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

prof. dr hab. n. med. Maciej Kinalski – Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w 

Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku 

 

Kierunek Ratownictwo Medyczne 

prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny - koordynator grupy roboczej  

dr hab. n. o zdr. Jolanta Lewko 

dr n. med. Sławomir Czaban 

dr n. med. Agnieszka Szymańska  

dr n. med. Roman Skiepko  

studenci: Klaudia Bielska, Milena Antoszuk 

Przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych – lek. med. Mirosław Tarasiuk - Zastępca 

Dyrektora ds. Medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 

 

Kierunek Zdrowie Publiczne  

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Żendzian – Piotrowska - koordynator grupy roboczej  

dr hab. n. hum. Jacek Breczko 

dr n. med. Dominik Maślach  

dr n. med. Joanna Fiłon 

dr n. med. Jolanta Ustymowicz-Farbiszewska 

dr n. o zdr. Bartosz Pędziński  

studenci: Daniel Papaj, Anna Bielecka 

Przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych: 

 - lek. med. Zbigniew Wojciech Zwierz, dyrektor PSSE w Białymstoku, Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Białymstoku 

- Joanna Sosnowska, Kierownik Oddziału Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej, 

Wydział Polityki Społecznej, Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 

- Bogdan Dyjuk, członek Zarządu Województwa Podlaskiego nadzorujący Departament 

Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego  

- Katarzyna Zajkowska, Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podlaskiego 

- dr n. med. Waldemar Pędziński, Prezes Zarządu Łomżyńskiego Centrum Medycznego w 

Łomży 

 

Studia Doktoranckie 

dr hab. n. med. Anna Pryczynicz - koordynator grupy roboczej 



   WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA  

JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU 

WYDZIAŁ  NAUK O ZDROWIU 

 

15-295 Białystok, ul. Szpitalna 37, tel. (85) 748  55  11, fax: (85) 748  54  92 

 

5 
 

prof. dr hab. n. med. Zenon Siergiejko 

dr hab. n. o zdr. Cecylia Łukaszuk 

dr n. med. Halina Doroszkiewicz  

dr n. med. Anna Milewska 

Przedstawiciele doktorantów: mgr Magda Orzechowska, mgr Joanna Zabłocka 

 

1. Opis realizacji zadań Wydziałowego Zespołu, obejmujących:  

a) ocenę i weryfikację procesu projektowania dydaktyki (efekty kształcenia, do 

których są dostosowane programy studiów, w tym plany studiów) z 

uwzględnieniem udziału interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych (§ 4, p. 5-7 

Regulaminu oraz § 6, p. 10 Regulaminu), 

W roku akademickim 2016/2017 Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia i Doskonalenia 

Jakości Kształcenia przeprowadził wyrywkową kontrolę programów studiów, w tym planów 

studiów na wszystkich kierunkach studiów, poziomach i profilach kształcenia w zakresie 

zgodności z efektami kształcenia i zweryfikował, czy programy studiów, w tym plany studiów 

zawierają właściwą dla nich liczbę godzin zajęć dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów 

i przypisanych do nich punktów ECTS, a także czy zachowują zgodność z sylabusami 

poszczególnych przedmiotów. Na 9 kierunkach, funkcjonujących na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

(w tym Studia Doktoranckie), grupy robocze na kierunkach Dietetyka, Fizjoterapia i 

Ratownictwo Medyczne oraz grupa robocza na Studiach Doktoranckich stwierdziły uchybienia 

pomiędzy sylabusami, a obowiązującymi programami studiów. Kopie protokołów z uwagami 

trafiły do odpowiednich grup roboczych Wydziałowej Komisji ds. Programów Studiów – 

wszystkie grupy robocze tej komisji odniosły się do uwag zarzuconych przez grupy robocze 

Wydziałowego Zespołu (wszystkie zarzucone błędy zostały zweryfikowane i poprawione). 

Szczegółowe protokoły z kontroli przeprowadzonych przez poszczególne grupy robocze 

znajdują się w dokumentacji Wydziałowego Zespołu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu 

UMB. 

Grupy robocze przeprowadziły okresową kontrolę przestrzegania harmonogramów 

zajęć z planami studiów oraz kontrolę przestrzegania obowiązujących na poszczególnych 

Wydziałach zasad wprowadzania zmian w programach i organizacji studiów, przestrzegania 

zasad regulaminu egzaminu dyplomowego oraz regulaminu antyplagiatowego, zatwierdzania 



   WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA  

JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU 

WYDZIAŁ  NAUK O ZDROWIU 

 

15-295 Białystok, ul. Szpitalna 37, tel. (85) 748  55  11, fax: (85) 748  54  92 

 

6 
 

tematów prac dyplomowych oraz ich oceniania, a także systemu przechowywania pisemnych 

prac egzaminacyjnych. Nie stwierdzono żadnych uchybień w tym zakresie.  

W marcu 2017 r. odbyła się wizytacja Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół 

Pielęgniarek i Położnych na kierunku Pielęgniarstwo, podczas której szczegółowej kontroli 

został poddany system zapewnienia jakości kształcenia, funkcjonujący na Wydziale Nauk o 

Zdrowiu. W konsekwencji Wydział Nauk o Zdrowiu otrzymał akredytację Ministra Zdrowia 

na prowadzenie kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo. Ponadto w roku akademickim 

2016/2017 Wydział Nauk o Zdrowiu otrzymał dwie pozytywne oceny Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej na kierunku Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne.  

W roku akademickim 2015/2016 grupy robocze przeprowadziły analizę wyników 

ankietyzacji przeprowadzonej po 3 latach od ukończenia studiów wśród absolwentów z 2013 

roku, analizę wyników ankietyzacji po roku od ukończenia studiów wśród absolwentów z 2015 

r. oraz analizę wyników ankietyzacji przeprowadzonej bezpośrednio po ukończeniu studiów 

wśród absolwentów z 2016 r. Głównym problemem zgłaszanym przez grupy robocze był niski 

odsetek absolwentów, którzy wypełnili ankietę w odniesieniu do łącznej liczby absolwentów 

objętych badaniem. Niepokój budzi również niepodejmowanie pracy w zdobytym zawodzie. 

Jeżeli chodzi o ocenę efektów i jakości kształcenia absolwenci poszczególnych kierunków 

studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu nie zgłaszali uwag.  

W dniu 19 czerwca 2017 roku odbyło się spotkanie studentów kierunku Pielęgniarstwo 

i Położnictwo z Pracodawcami, tj. dr Nadzieją Sołowiej – Przełożoną Pielęgniarek SPP ZOZ w 

Choroszczy, mgr inż. Wojciechem Roszkowskim – Zastępcą Dyrektora ds. Administracyjno-

Technicznych UDSK oraz dr Cecylią Dolińską – Przewodniczącą Okręgowej Izby Pielęgniarek 

i Położnych w Białymstoku. Celem spotkania było omówienie perspektyw zatrudnienia 

absolwentów kierunku Pielęgniarstwo w reprezentowanych przez ww. przedstawicieli 

szpitalach. Wszyscy przedstawicieli poinformowali, że w ich szpitalach są wolne miejsca pracy 

dla pielęgniarek i zachęcali do złożenia dokumentów rekrutacyjnych. W późniejszym okresie 

odbyło się dodatkowe spotkanie ww. studentów z mgr Agnieszką Krynicką – Zastępcą 

Dyrektora USK ds. Pielęgniarstwa. Dodatkowo zorganizowane zostało spotkanie z 

przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, którego celem było 

zainteresowanie przyszłych absolwentów WNoZ pracą w policji.  
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W październiku 2016 roku Wydział Nauk o Zdrowiu UMB przystąpił do realizacji 

projektu „Bezpieczeństwo pacjenta na studiach medycznych”. Koordynatorami wdrożenia 

projektu na Wydziale zostali dr hab. Ludmiła Marcinowicz, Prodziekan ds. Jakości Kształcenia 

i Programów Studiów WNoZ oraz dr Mateusz Cybulski, Zastępca Przewodniczącego WZ ds. 

Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia. realizując priorytet dwuletniej umowy o 

współpracy na lata 2016-2017, pomiędzy Ministrem Zdrowia a Europejskim Biurem WHO, 

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i Biuro Światowej Organizacji Zdrowia 

w Polsce zainaugurowały wprowadzanie tematyki bezpieczeństwa pacjenta w kształceniu 

przeddyplomowym na wydziałach lekarskich, lekarsko-stomatologicznych, pielęgniarstwa 

oraz farmaceutycznych. Program rozpoczęty został w dniach 24-25 października 2016 w 

Ministerstwie Zdrowia warsztatami dla koordynatorów desygnowanych przez uczelnie 

medyczne. W roku akademickim 2016/2017 Wydział Nauk o Zdrowiu przygotował program 

wdrożenia treści programowych z zakresu bezpieczeństwa pacjenta w oparciu o polskie 

tłumaczenia podręcznika WHO na wszystkich kierunkach, które wyraziły wolę udziału w 

realizacji tych zagadnień. Od roku akademickiego 2017/2018 projekt zacznie być wdrażany w 

praktyce.  

b) przeglądy realizacji procesu kształcenia (prowadzenie zajęć dydaktycznych) (§ 10, 

p. 1, 2 i 7 Regulaminu) i monitorowanie praktyk (§ 11, p. 3 Regulaminu), 

Przeprowadzenie hospitacji zajęć dydaktycznych było priorytetowym zadaniem 

Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia. Ogółem w roku 

akademickim 2016/2017 przeprowadzono 24 hospitacje, w tym hospitacje doktorantów 

Wydziału Nauk o Zdrowiu. Wszyscy hospitowani nauczyciele akademiccy zostali ocenieni 

pozytywnie zarówno przez zespoły hospitujące, jak też przez studentów. Przeprowadzone 

hospitacje przedstawiono w Raporcie Zbiorczym Hospitacji, stanowiącym załącznik nr 1 do 

Raportu Zbiorczego Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości 

Kształcenia.  

W roku akademickim 2015/2016 podjęto jedną procedurę wyjaśniającą dot. skargi 

studentów III roku studiów I stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne na pracownika naukowo-

dydaktycznego Zakładu Zdrowia Publicznego. Studenci wnieśli podanie o zmianę wykładowcy 

realizującego przedmioty na studiach I stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne. W trakcie 

procedury wyjaśniającej odbyto 4 spotkania, w których udział wzięli przedstawiciele 
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studentów, asystentka na którą wpłynęła skarga, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego, 

przedstawiciele Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, 

przedstawiciele Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia 

(Dziekan i Prodziekani WNoZ), a także kierownik i pracownicy Dziekanatu WNoZ. Podczas 

wszystkich spotkań ustalono, iż zmiana wykładowcy na inną osobę leży w gestii kierownika 

Zakładu Zdrowia Publicznego, zaś WZ wraz z WK wypracował stosowny konsensus, 

satysfakcjonujący obie strony (Dziekan WNoZ powołał ekspercką komisję ds. warunkowego 

zaliczenia przedmiotu – skarżące studenki zaliczyły przedmiot). 

Analizę dokumentacji i podsumowanie weryfikacji jakości praktyk zawodowych za rok 

akademicki 2015/2016 na poszczególnych kierunkach studiów WNoZ przeprowadziła, na 

zlecenie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, Wydziałowa Komisja ds. Praktyk 

Zawodowych. Podstawą do analizy jakości praktyk były ankiety wypełniane przez studentów, 

kryteria doboru opiekuna praktyk zawodowych, kryteria doboru placówek oraz hospitacje 

praktyk zawodowych. Na podstawie ankiet studentów stwierdzono, iż praktyki odbywały się 

zgodnie z regulaminem praktyk zawodowych, personel oddziału i opiekunowie życzliwie 

odnosili się do studentów, umożliwiono opanowanie wszelkich czynności praktycznych i 

sprawowano rzetelny nadzór nad działaniami studentów. Większość przeprowadzonych 

hospitacji wykazała, że nie występowały żadne uchybienia w realizacji praktyk zawodowych. 

Na kierunku Elektroradiologia studenci podczas realizacji praktyk nie posiadali książeczek 

zdrowia oraz zaświadczeń lekarskich o możliwości pracy w promieniowaniu jonizującym 

wydanych przez uprawnionego lekarza. W jednej z jednostek w Księdze pracowni 

diagnostycznej wymagano podpisów studentów jako osób wykonujących radiografię. Studenci 

kierunku Pielęgniarstwo w ankietach studenckich dotyczących praktyk zawodowych zgłosili 

zarzuty dotyczące respektowania praw pacjenta w szpitalach, niewielkiej liczby pacjentów na 

oddziale oraz konieczności oszczędzania sprzętu i materiału medycznego. Sporadycznie wśród 

studentów kierunku Ratownictwo Medyczne pojawiły się uwagi dotyczące zbyt małej lub zbyt 

dużej ilości godzin praktyk zawodowych. 

c) weryfikację systemu oceniania studentów, doktorantów i uczestników studiów 

podyplomowych (§ 12, p. 5 Regulaminu), 

Studenci w zdecydowanej większości nie zgłaszali uwag co do weryfikacji systemu 

oceniania. System oceniania był sprecyzowany w sylabusach do przedmiotów, dodatkowo 
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studenci byli informowani o systemie oceniania na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu. 

Sporadycznie zdarzały się jednak sytuacje, gdzie studenci w ankietach zwracali uwagę na 

niejasne sprecyzowanie kryteriów wystawiania ocen i wykorzystania pomocy dydaktycznych. 

Przeprowadzona weryfikacja sylabusów wykazała nieliczne uchybienia w tym zakresie na 

kilku kierunkach studiów, w związku z czym koordynatorzy poszczególnych grup roboczych 

zwrócili się z prośbą o korektę do koordynatorów komisji programowych na wybranych 

kierunkach. Komisje programowe zastosowały wszelkie uwagi wskazane przez WZ ds. 

Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia. 

d) przeglądy środków wspomagających proces kształcenia, w tym analizę danych, 

dotyczących ankietyzacji pracy Dziekanatu (§ 13, p. 3, 4 i 5 Regulaminu), 

W miesiącach marzec-kwiecień 2017 roku przeprowadzono badanie dotyczące jakości 

obsługi Dziekanatu WNoZ. Niestety, studenci nie wykazali zainteresowania wypełnianiem 

ankiet – przedstawiciele kierunku Elektroradiologia, Logopedia z Fonoaudiologią, Położnictwo 

oraz Ratownictwo Medyczne nie wypełnili żadnej ankiety. Ujednolicając zebrane dane, 

studenci oceniali pracę Dziekanatu najczęściej neutralnie, a następnie dość dobrze (ocena 3-4 

w 5-stopniowej skali). Jako główne problemy studenci najczęściej zgłaszali długi termin 

oczekiwania na załatwienie sprawy, godziny pracy Dziekanatu niedostosowane do realizacji 

ich potrzeb oraz odsyłanie bez rozwiązania problemu w trakcie jednej wizyty. W tym miejscu 

warto jednak podkreślić, że większość spraw do załatwienia w Dziekanacie nie jest możliwa w 

ciągu jednej wizyty – temat ten poruszany był podczas spotkania Dziekana z Kierownikiem 

Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu i Przewodniczącym WZ. 

W poniższej tabeli przedstawiono wykaz niepełnosprawnych studentów na Wydziale 

Nauk o Zdrowiu UMB w rozbiciu na poszczególne kierunki studiów. 

WYDZIAŁ KIERUNEK 

LICZBA  

STUDENTÓW 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

LICZBA  

DOKTORANTÓW 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

NAUK O 

ZDROWIU 

 

FIZJOTERAPIA 1 (1U) 

1 (1L) 

PIELĘGNIARSTWO 4 (1L, 2U, 1Z) 

DIETETYKA 5 (3U, 2L) 

LOGOPEDIA 6 (5L, 1U) 

ELEKTRORADIOLOGIA 4 (1L, 2U, 1Z) 

ZDROWIE PUBLICZNE 1 (1U) 
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W Uniwersytecie Medycznym studentów i doktorantów niepełnosprawnych wspiera 

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Zapewnione jest wsparcie materialne w 

postaci stypendium i dydaktyczne umożliwiające sprawne prowadzenie zajęć dla osób 

mających problem z poruszaniem się i dysfunkcją wzroku czy słuchu. Biblioteka Główna 

została doposażona w roczny dostęp do podręczników w wersji elektronicznej. Inne jednostki 

dydaktyczne są stopniowo doposażane m.in. w tablicę graficzną, projektory multimedialne, 

skanery, rzutniki sufitowe oraz zestawy komputerowe. Ponadto studenci mają możliwość 

uczestniczenia w zajęciach z wychowania fizycznego na pływalni, a także mogli korzystać z 

porad psychologa. 

 Studenci w większości nie zgłaszali uwag dotyczących dostosowania warunków 

kształcenia w ankietach przeprowadzanych w trakcie hospitacji zajęć dydaktycznych. Niektóre 

grupy studenckie (np. Fizjoterapia) uskarżały się na złe warunki kształcenia, tj. zbyt mała sala 

do prowadzenia zajęć dydaktycznych, zbyt długi czas trwania zajęć. 

e) analizę wniosków z przeglądu jakości kształcenia na Wydziale (§ 14, p. 1 

Regulaminu) i proponowanie działań naprawczych, korygujących i doskonalących 

system jakości kształcenia. 

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia proponuje 

podjęcie następujących działań doskonalących w roku akademickim 2017/2018: 

1. prowadzenie dalszej aktywizacji studentów do wypełniania ankiet oceniających 

nauczycieli akademickich droga elektroniczną; 

2. stopniowe wdrażanie zagadnień związanych z tematyką bezpieczeństwa pacjenta na 

kierunkach oferowanych na Wydziale Nauk o Zdrowiu; 

3. wprowadzenie zajęć fakultatywnych prowadzonych w języku angielskim na kierunkach 

prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB; 

4. przeprowadzanie hospitacji zajęć dydaktycznych wśród pracowników naukowo-

dydaktycznych Wydziału bez względu na staż pracy, co będzie prowadziło do większej 

liczby hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB; 

5. utworzenie grupy roboczej ds. studiów podyplomowych Wydziałowego Zespołu ds. 

Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia; 

6. przedstawienie propozycji wprowadzenia egzaminu wstępnego na studia II stopnia na 

kierunkach Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB; 
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7. dalsze doposażanie zasobów Biblioteki UMB w podręczniki z dziedziny nauk o zdrowiu 

zgodnie z sugestiami studentów i kadry dydaktycznej; 

8. zakup dodatkowych produktów ułatwiających możliwość studiowania osobom 

niepełnosprawnym; 

9. doposażenie sal dydaktycznych w sprzęt komputerowy i sprzęt ułatwiający naukę 

czynności praktycznych. 

 

2. Wykaz dokumentacji powstałej w minionym roku akademickim, dotyczącej jakości 

kształcenia, w tym: 

a) uchwały Rad Wydziału,  

181/2016 – zmiany w Wydziałowych Komisjach 

182/2016 – zmiany w planach studiów 

187/2016 – poparcie zmian do Programu Rozwoju Uczelni, w tym powstania Centrum 

Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

200/2016 – zatwierdzenie opiekunów praktyk zawodowych upoważnionych do zaliczenia 

praktyk zawodowych w roku akademickim 2016/2017 

201/2016 – zatwierdzenie procedur realizacji praktyk zawodowych na Wydziale Nauk o 

Zdrowiu 

202/2016 – zatwierdzenie wzoru dokumentów dotyczących praktyk zawodowych: kryterium 

doboru koordynatora/opiekuna z realizacji praktyk zawodowych na poszczególnych 

kierunkach 

203/2016 – zatwierdzenie wzoru dokumentów dotyczących praktyk zawodowych: kryterium 

wyboru placówek do realizacji praktyk zawodowych na poszczególnych kierunkach 

204/2016 – zatwierdzenie wzoru dokumentów dotyczących praktyk zawodowych: wniosek o 

wydanie skierowania na praktyki 

205/2016 – zmiany w Wydziałowych Komisjach 

206/2016 – sprawa zatwierdzenia harmonogramu obron na rok akademicki 2016/2017 

211/2016 – zmiana uchwały RWNZ 53/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie 

utworzenia niestacjonarnych studiów podyplomowych „Psychodietetyka” 

220/2016 – zatwierdzenie Regulaminu Postępowania Nostryfikacyjnego na Wydziale Nauk o 

Zdrowiu 
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221/2016 – zatwierdzenie Regulaminów Praktyk Zawodowych na poszczególnych kierunkach 

222/2016 – zatwierdzenie Wykazu jednostek do realizacji praktyk zawodowych na 

poszczególnych kierunkach 

223/2016 – zmiany w Wydziałowych Komisjach 

16/2017 – zmiana warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2017/2018 w 

Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku 

17/2017 – zmiana określenia zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad 

przedmiotowych stopnia centralnego na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku 

na lata akademickie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 

18/2017 – zmiany w Regulaminach Egzaminów Dyplomowych oraz zasadach pisania pracy 

licencjackiej i magisterskiej na Wydziale Nauk o Zdrowiu. 

24/2017 – ustalenie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na 

stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w 

Białymstoku na rok akademicki 2017/2018 

25/2017 – ustalenie limitu przyjęć na stacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 

2017/2018 

26/2017 – powołanie Rady Starostów na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

27/2017 – uchwalenie procedury kontroli jakości kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

31/2017 – zmiana Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem 

studiów przez Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

32/2017 – zatwierdzenie karty weryfikacji i oceny realizacji efektów kształcenia 

43/2017 – uruchomienie II edycji niestacjonarnych studiów podyplomowych 

„Psychodietetyka” (utworzenie II edycji niestacjonarnych studiów podyplomowych 

„Psychodietetyka” na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, 

zatwierdzenie programu studiów/planów studiów/efektów kształcenia/sylabusów, 

zatwierdzenie zasad rekrutacji 2017/2018 (w tym limity), zatwierdzenie kosztów kształcenia) 

46/2017 – uruchomienie I edycji niestacjonarnych studiów podyplomowych „Dietetyka 

kliniczna” (utworzenie I edycji niestacjonarnych studiów podyplomowych „Dietetyka 

kliniczna” na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, 
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zatwierdzenie programu studiów/planów studiów/efektów kształcenia/sylabusów, 

zatwierdzenie zasad rekrutacji 2017/2018 (w tym limity), zatwierdzenie kosztów kształcenia) 

49/2017 – uruchomienie I edycji niestacjonarnych studiów podyplomowych 

„Interdyscyplinarne zastosowania badań epidemiologicznych” (utworzenie I edycji 

niestacjonarnych studiów podyplomowych „Interdyscyplinarne zastosowania badań 

epidemiologicznych” na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie Medycznym w 

Białymstoku, zatwierdzenie programu studiów/planów studiów/efektów 

kształcenia/sylabusów, zatwierdzenie zasad rekrutacji 2017/2018 (w tym limity), zatwierdzenie 

kosztów kształcenia) 

52/2017 – uruchomienie II edycji niestacjonarnych studiów podyplomowych 

„Interdyscyplinarna opieka psychogeriatryczna” (utworzenie II edycji niestacjonarnych 

studiów podyplomowych „Interdyscyplinarna opieka psychogeriatryczna” na Wydziale Nauk 

o Zdrowiu w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, zatwierdzenie programu 

studiów/planów studiów/efektów kształcenia/sylabusów, zatwierdzenie zasad rekrutacji 

2017/2018 (w tym limity), zatwierdzenie kosztów kształcenia) 

59/2017 – zmiany w Wydziałowych Komisjach 

72/2017 – zmiana uchwały nr 16/2017 RWNZ w sprawie zmiany warunków i trybu przyjęć na 

studia na rok akademicki 2017/2018 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku 

73/2017 – wyrażenie opinii w sprawie zatwierdzenia uczelnianego wzoru świadectwa 

ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku 

74/2017 – wyrażenie opinii w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych 

75/2017 – wyrażenie opinii w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów I stopnia, 

II stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

76/2017 – wyrażenie opinii w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

77/2017 – zmiana Uchwały nr 43/2017 RWNZ w sprawie uruchomienia II edycji 

niestacjonarnych studiów podyplomowych „Psychodietetyka” 

78/2017 – zmiana Uchwały nr 46/2017 RWNZ w sprawie uruchomienia I edycji 

niestacjonarnych studiów podyplomowych „Dietetyka kliniczna” 
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79/2017 – zmiana Uchwały nr 49/2017 RWNZ w sprawie uruchomienia I edycji 

niestacjonarnych studiów podyplomowych „Interdyscyplinarne zastosowania badań 

epidemiologicznych” 

80/2017 – zmiana Uchwały nr 52/2017 w sprawie uruchomienia II edycji niestacjonarnych 

studiów podyplomowych „Interdyscyplinarna opieka psychogeriatryczna” 

81/2017 – zmiany w Wydziałowych Komisjach 

86/2017 – uruchomienie II edycji niestacjonarnych studiów podyplomowych 

„Transkulturowość w interdyscyplinarnej opiece medycznej” (utworzenie II edycji 

niestacjonarnych studiów podyplomowych „Transkulturowość w interdyscyplinarnej opiece 

medycznej” na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, 

zatwierdzenie programu studiów/planów studiów/efektów kształcenia/sylabusów, 

zatwierdzenie zasad rekrutacji 2017/2018 (w tym limity), zatwierdzenie kosztów kształcenia) 

90/2017 – wyrażenie opinii w sprawie wprowadzenia Regulaminu Egzaminu Wstępnego na I 

rok studiów na poszczególnych kierunkach w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku 

95/2017 – zatwierdzenie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2018/2019 w 

Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku 

96/2017 – zatwierdzenie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2018/2019 w 

Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w 

wyniku potwierdzenia efektów uczenia się 

111/2017 – zatwierdzenie tematów prac licencjackich i magisterskich na rok akademicki 

2017/2018 

116/2017 – zatwierdzenie planów studiów na poszczególne kierunki studiów na cykl 

kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2017/2018 

117/2017 – zatwierdzenie zmian w planach studiów na cykl kształcenia rozpoczynający się w 

roku akademickim 2015/2016 i 2016/2017 

118/2017 – zatwierdzenie programów studiów na poszczególne kierunki studiów dla cyklu 

kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018 

119/2017 – zatwierdzenie efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów dla cyklu 

kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018 

120/2017 – zatwierdzenie matryc efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów dla 

cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018 
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121/2017 – zatwierdzenie zmian matryc efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów 

dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2016/2017 

122/2017 – zatwierdzenie zmian w programach studiów na poszczególne kierunki studiów dla 

cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2016/2017 

123/2017 – zatwierdzenie planu studiów doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczynającego 

się w roku akademickim 2017/2018 

124/2017 – zatwierdzenie efektów kształcenia studiów doktoranckich dla cyklu kształcenia 

rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018 

125/2017 – zatwierdzenie programów studiów doktoranckich dla cyklu kształcenia 

rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018 

126/2017 – zmiana wzoru sylabusa na studiach doktoranckich 

127/2017 – uruchomienie niestacjonarnych studiów podyplomowych „Biostatystyka – 

zastosowania statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu w języku 

angielskim” w roku akademickim 2017/2018 (utworzenie niestacjonarnych studiów 

podyplomowych „Biostatystyka – zastosowania statystyki w medycynie klinicznej, biologii i 

naukach o zdrowiu w języku angielskim” na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie 

Medycznym w Białymstoku w roku akademickim 2017/2018; zatwierdzenie programu 

studiów/planów studiów/efektów kształcenia/sylabusów; zatwierdzenie zasad rekrutacji 

2017/2018 (w tym limity); zatwierdzenie kosztów kształcenia) 

131/2017 – zmiany w Wydziałowych Komisjach 

b) daty i tematy spotkań Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości 

Kształcenia, Rad Programowych, Pedagogicznych lub innych gremiów wydziałowych, 

omawiających zagadnienia związane z jakością kształcenia, 

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia 

08.11.2016 – spotkania Wydziałowej Komisji ds. Praktyk Zawodowych z Wydziałową 

Komisją i Wydziałowym Zespołem ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w celu 

omówienia bieżących spraw związanych z pracami Wydziałowej Komisji ds. Praktyk 

Zawodowych w roku akademickim 2016/2017 

22.11.2017 – spotkanie Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości 

Kształcenia w celu zaprezentowania zadań do realizacji przez poszczególne grupy robocze, 

wchodzące w skład Zespołu w roku akademickim 2016/2017 
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05.04.2017 – spotkanie Wydziałowego Zespołu oraz Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i 

Doskonalenia Jakości Kształcenia z Wydziałową Komisją ds. Programów Studiów na temat 

realizacji projektu „Bezpieczeństwo pacjenta na studiach medycznych” 

19.04.2017 – spotkanie przedstawicieli Wydziałowego Zespołu oraz Wydziałowej Komisji ds. 

Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia ze studentką I roku studiów I stopnia na 

kierunku Pielęgniarstwo w celu omówienia i odniesienia się do doniesień innych studentów 

tego samego roku na temat uwag dotyczących dydaktyki Zakładu Zintegrowanej Opieki 

Medycznej UMB, głoszonych przez ww. studentkę 

24.04.2017 – spotkanie Wydziałowego Zespołu oraz Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i 

Doskonalenia Jakości Kształcenia z Wydziałową Komisją ds. Programów Studiów w celu 

omówienia udziału Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB w projekcie „Bezpieczeństwo pacjenta na 

studiach medycznych” 

16.05.2017 – spotkanie Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości 

Kształcenia w celu podsumowania podjętych działań w roku akademickim 2016/2017 oraz 

przeanalizowania aktualnych problemów organizacyjnych w pracy Wydziałowego Zespołu 

19.06.2017 – spotkanie Wydziałowego Zespołu i Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i 

Doskonalenia Jakości Kształcenia ze studentami kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo oraz 

pracodawcami w celu omówienia perspektyw zatrudnienia absolwentów kierunku 

Pielęgniarstwo w szpitalach w Białymstoku i okolicach 

Wydziałowa Komisja ds. Programów Studiów 

17.10.2016 – zebranie członków Komisji ds. Programów Studiów na kierunku Fizjoterapia 

dotyczące sylabusów przedmiotów przewidzianych w planach studiów w roku akademickim 

2016/2017 

8-9.12.2016 – zebranie członków Komisji ds. Programów Studiów na kierunku Logopedia z 

Fonoaudiologią w związku z omówieniem notatki hospitacyjnej z zajęć praktycznych 

„Dydaktyka postępowania logopedycznego” realizowanego przez mgr Małgorzatę Skorupę 

14.12.2016 - zebranie członków Komisji ds. Programów Studiów na kierunku Logopedia z 

Fonoaudiologią w celu opracowania pisemnej odpowiedzi do Pani Anny Kamińskiej 

dotyczącej kwalifikacji absolwenta 5-letnich studiów magisterskich na kierunku Logopedia z 

Fonoaudiologią Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 
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12.01.2017 - zebranie członków Komisji ds. Programów Studiów na kierunku Położnictwo 

dotyczące korekty w programach i planach studiów I stopnia pod kątem ilości godzin 

dydaktycznych 

18.01.2017 – zebranie członków Komisji ds. Programów Studiów na kierunku Fizjoterapia 

dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Państwowego Egzaminu 

Fizjoterapeutycznego oraz projektu rozporządzenia w sprawie znajomości języka polskiego 

niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty 

18-19.01.2017 - zebranie członków Komisji ds. Programów Studiów na kierunku Logopedia z 

Fonoaudiologią w celu opracowania pisemnej odpowiedzi do Dziekana Wydziału Nauk o 

Zdrowiu w związku z pismem Pani Katarzyny Chmielewskiej, Dyrektora Departamentu Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia 

20-23.01.2017 - zebranie członków Komisji ds. Programów Studiów na kierunku Logopedia z 

Fonoaudiologią w celu opracowania i przygotowania zmian w pensum dydaktycznym 

wynikającym z sugestii Prorektora ds. Studenckich 

06.02.2017 – zebranie członków Komisji ds. Programów Studiów na kierunku Fizjoterapia 

dotyczące wytycznych w sprawie opracowywania programów, planów oraz efektów 

kształcenia dla cykli rozpoczynających się od roku 2017/2018 w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów 

06.02.2017 - zebranie członków Komisji ds. Programów Studiów na kierunku Logopedia z 

Fonoaudiologią w celu omówienia i przygotowania programów, planów oraz efektów 

kształcenia dla cyklów rozpoczynających się od roku akademickiego 2017/2018 według 

wytycznych zawartych w aktualizacji Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 26 września 2016 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów 

15.02.2017 - zebranie członków Komisji ds. Programów Studiów na kierunku Logopedia z 

Fonoaudiologią w celu omówienia i przygotowania Ankiety Jednostki Naukowej wraz z 

załącznikami za lata 2013-2016 

16.02.2017 - zebranie członków Komisji ds. Programów Studiów na kierunku Położnictwo 

dotyczące podziału obowiązków podczas przygotowywania matrycy efektów kształcenia na 

kierunku Położnictwo studia I stopnia 

20.02.2017 – zebranie członków Komisji ds. Programów Studiów na kierunku Fizjoterapia 

dotyczące zapoznania się z Uchwałą Senatu dotyczącą wytycznych dla rad podstawowych 
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jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku określających zasady 

tworzenia programów kształcenia dla określonych kierunków, poziomów i profili kształcenia 

studiów wyższych 

20.02.2017 - zebranie członków Komisji ds. Programów Studiów na kierunku Logopedia z 

Fonoaudiologią w celu analizy Uchwały Senatu 3/2017 z dnia 09.02.2017 w sprawie 

wytycznych dla rad programowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w 

Białymstoku określających zasady tworzenia programów kształcenia dla określonych 

kierunków, poziomów i profili kształcenia studiów wyższych 

24.02.2017 – zebranie członków Komisji ds. Programów Studiów na kierunku Fizjoterapia 

dotyczące przygotowania i przekazania projektów planów dla cyklu kształcenia 

rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018 

24.02.2017 - zebranie członków Komisji ds. Programów Studiów na kierunku Logopedia z 

Fonoaudiologią w celu przygotowania i podziału prac związanych z opracowaniem i 

przekazaniem projektów planów nauczania dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku 

akademickim 2017/2018 

07.03.2017 - zebranie członków Komisji ds. Programów Studiów na kierunku Logopedia z 

Fonoaudiologią w związku z opracowaniem projektów planów nauczania dla cykli kształcenia 

rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018 

14.03.2017 – zebranie członków Komisji ds. Programów Studiów na kierunku Fizjoterapia 

dotyczące programów, planów oraz efektów kształcenia dla cykli rozpoczynających się od roku 

2017/2018 

15.03.2017 - zebranie członków Komisji ds. Programów Studiów na kierunku Logopedia z 

Fonoaudiologią w związku z opracowaniem odpowiedzi na pismo Dziekana Wydziału Nauk o 

Zdrowiu z dnia 01.03.2017 dotyczącego pozostawienia dotychczasowej metody weryfikacji 

efektów kształcenia w formie zaliczenia z następujących przedmiotów: „Epidemiologia”, 

„Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna”, „Demografia” oraz „Międzynarodowe problemy 

zdrowia” 

22.03.2017 - zebranie Wydziałowej Komisji ds. Programów Studiów z Dziekanem Wydziału 

Nauk o Zdrowiu w sprawie programów, planów oraz efektów kształcenia dla cykli 

rozpoczynających się od roku 2017/2018 
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23.03.2017 - zebranie członków Komisji ds. Programów Studiów na kierunku Położnictwo 

dotyczące podziału obowiązków podczas przygotowywania matrycy efektów kształcenia na 

kierunku Położnictwo studia II stopnia 

30-31.03, 03.04.2017 - zebranie członków Komisji ds. Programów Studiów na kierunku 

Logopedia z Fonoaudiologią w celu przygotowania pisma do Dziekana Wydziału Nauk o 

Zdrowiu zawierającego przesłanki wskazujące na bezzasadność wprowadzenia procedury 

zmiany profilu kształcenia z profilu praktycznego na profil ogólnoakademicki na II stopniu 

studiów stacjonarnych na kierunku Logopedia z Fonoaudiologią 

05.04.2017 – udział członków Wydziałowej Komisji ds. Programów Studiów w zebraniu w 

sprawie udziału Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w programie „Bezpieczeństwo 

pacjenta na studiach medycznych” organizowanego przez Światową Organizację Zdrowia oraz 

koordynowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

06.04.2017 – zebranie członków Komisji ds. Programów Studiów na kierunku Fizjoterapia 

dotyczące udziału Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w programie „Bezpieczeństwo 

pacjenta na studiach medycznych”, organizowanego przez Światową Organizację Zdrowia oraz 

koordynowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, a także 

przekazania projektów planów studiów na kierunku Fizjoterapia 

12-13.04.2017 - zebranie członków Komisji ds. Programów Studiów na kierunku Logopedia z 

Fonoaudiologią w celu opracowania zmian w projektach planów studiów zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w piśmie 

20.04.2017 - zebranie członków Komisji ds. Programów Studiów na kierunku Położnictwo 

dotyczące analizy planów i programów studiów na kierunku Położnictwo studia I stopnia 

23.04.2017 – zebranie członków Komisji ds. Programów Studiów na kierunku Fizjoterapia 

dotyczące Uchwały Senatu 3/2017 UMB z dnia 09.02.2017 w sprawie wytycznych dla rad 

podstawowych jednostek organizacyjnych UMB określających zasady tworzenia programów 

kształcenia dla określonych kierunków, poziomów i profili kształcenia studiów wyższych 

24.04.2017 - udział członków Wydziałowej Komisji ds. Programów Studiów w zebraniu w 

sprawie udziału Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB w projekcie „Bezpieczeństwo pacjenta na 

studiach medycznych” 

25.04.2017 - zebranie członków Komisji ds. Programów Studiów na kierunku Logopedia z 

Fonoaudiologią w związku ze zmianami formy prowadzenia przedmiotów odbywających się w 
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Studium Filozofii i Psychologii Człowieka na I stopniu studiów stacjonarnych zgodnie z 

sugestiami zwartymi w piśmie 

26.04.2017 - zebranie Wydziałowej Komisji ds. Programów Studiów z Dziekanem Wydziału 

Nauk o Zdrowiu w sprawie dostosowania efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach 

dla nowego cyklu do Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) oraz minimum kadrowego 

15,19,31.05.2017 - zebranie członków Komisji ds. Programów Studiów na kierunku Logopedia 

z Fonoaudiologią w celu opracowania zmian w planach studiów dla cykli kształcenia 

rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018 zgodnie z pismem przekazanym przez 

Emilię Górską 

18.05.2017 - zebranie członków Komisji ds. Programów Studiów na kierunku Położnictwo 

dotyczące analizy planów i programów studiów na kierunku Położnictwo studia II stopnia 

maj/czerwiec 2017 - zebranie członków Komisji ds. Programów Studiów na kierunku 

Logopedia z Fonoaudiologią w celu opracowania i przygotowania matryc, planów studiów, 

programów studiów dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 

2017/2018 i załącznika nr 2 do uchwały nr 3/2017 Senatu UMB z dnia 09.02.2017 

26.05.2017 – zebranie członków Komisji ds. Programów Studiów na kierunku Fizjoterapia 

dotyczące szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty 

07.06.2017 – zebranie członków Komisji ds. Programów Studiów na kierunku Fizjoterapia 

dotyczące przygotowania zestawu pytań w związku ze zbliżającym się terminem egzaminów 

dyplomowych na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2016/2017 oraz 

porównania różnic programowych studenta 

07.06.2017 - zebranie członków Komisji ds. Programów Studiów na kierunku Logopedia z 

Fonoaudiologią w celu ustalenia prac związanych z przygotowaniem zestawu pytań 

obowiązujących na licencjackim egzaminie dyplomowym 

08.06.2017 - zebranie członków Komisji ds. Programów Studiów na kierunku Położnictwo 

dotyczące analizy zgodności efektów kształcenia z treściami programowymi na kierunku 

Położnictwo studia II stopnia 

09,12.06.2017 - zebranie członków Komisji ds. Programów Studiów na kierunku Logopedia z 

Fonoaudiologią w celu technicznego opracowania zestawu pytań obowiązujących na 

licencjackim egzaminie dyplomowym 
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15.06.2017 – zebranie członków Komisji ds. Programów Studiów na kierunku Fizjoterapia 

dotyczące zatwierdzenia programów studiów i efektów kształcenia na studia stacjonarne 

jednolite magisterskie 

20.06.2017 – Wydziałowa Komisja ds. Programów Studiów na kierunku Logopedia z 

Fonoaudiologią przygotowała plany studiów na rok akademicki 2016/2017 na studia I i II 

stopnia 

20.06.2017 – Wydziałowa Komisja ds. Programów Studiów na kierunku Pielęgniarstwo w roku 

akademickim 2016/2017 odbyła łącznie 10 spotkań. Spotkania dotyczyły: 

 różnic programowych I roku Pielęgniarstwa studiów I stopnia realizowanych na 

Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 

planem studiów I roku Pielęgniarstwa studiów I stopnia UMB w celu przeniesienia 

studentki na II rok studiów I stopnia  

 odpowiedź na pismo Prorektora ds. Studenckich z dn. 27.03.2017 dotyczącego 

dostosowania wymiaru godzin zajęć studiów I stopnia kierunku Pielęgniarstwo do 

obowiązującego standardu oraz przeniesienia realizacji części przedmiotów na studiach 

II stopnia kierunku Pielęgniarstwo z ćwiczeń i seminariów na wykłady oraz pismo z dn. 

23.04.2017 dotyczącego dostosowania wymiaru godzin zajęć studiów I stopnia 

kierunku Pielęgniarstwo do obowiązującego standardu 

 odpowiedź na pismo Ministerstwa Zdrowia, Departamentu Pielęgniarek i Położnych z 

dn. 28.10.2016 dotyczącego efektów kształcenia i zapisów tematycznych dotyczących 

kwestii LGBT 

 odpowiedź na pismo Najwyższej Izby Kontroli, Delegatury w Poznaniu z dn. 

14.10.2016 dotyczącego programu kształcenia kierunków pielęgniarskich w zakresie 

leczenia bólu w roku akademickim 2016/2017 

 weryfikacja sylabusów zgodnie z planem studiów I i II stopnia na kierunku 

Pielęgniarstwo na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 

2016/2017 

 tworzenie matrycy efektów kształcenia studiów I i II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo 

na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2016/2017 i 2017/2018 

 przygotowanie dokumentacji do oceny przez KRASzPiP na kierunku Pielęgniarstwo 
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 przygotowanie zasad oceny samokształcenia na kierunku Pielęgniarstwo studia I 

stopnia 

 przygotowanie zadań egzaminacyjnych do egzaminu dyplomowego z przygotowania 

zawodowego na kierunku Pielęgniarstwo studia stacjonarne I i II stopnia w roku 

akademickim 2016/2017 

 udzielanie odpowiedzi na korespondencję w zakresie realizacji przedmiotów, zakresu 

wymiaru godzin, przesunięć realizacji przedmiotów pomiędzy semestrami, utworzenie 

nowych przedmiotów 

Wydziałowa Komisja ds. Praktyk Zawodowych 

10.11.2016 – zebranie członków Komisji ds. Praktyk Zawodowych na kierunku Fizjoterapia 

dotyczące procedur realizacji praktyk zawodowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz 

zatwierdzenia wzorów dokumentów dotyczących praktyk zawodowych 

12.01.2017 - zebranie członków Komisji ds. Praktyk Zawodowych na kierunku Logopedia z 

Fonoaudiologią w celu zebrania i technicznego opracowania informacji związanych z 

terminarzem oraz obszarem obowiązków studentów realizujących praktyki zawodowe w 

Operze i Filharmonii Podlaskiej 

24.01.2017 - zebranie członków Komisji ds. Praktyk Zawodowych na kierunku Logopedia z 

Fonoaudiologią w celu opracowania kryteriów doboru osób do prowadzenia zajęc na umowę 

zlecenie oraz placówek do prowadzenia zajęć praktycznych zgodnie z informacją oraz 

dokumentami zawartymi w otrzymanej z Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu wiadomości 

e-mail 

06.02.2017 - zebranie członków Komisji ds. Praktyk Zawodowych na kierunku Logopedia z 

Fonoaudiologią w sprawie opracowania kryteriów placówek do realizacji praktyk zawodowych 

oraz dokonania weryfikacji dzienniczków praktyk zawodowych 

20-28.02.2017 – przeprowadzenia spotkań ze studentami poszczególnych lat studiów kierunku 

Logopedia z Fonoaudiologią dotyczące zasad organizacji i regulaminu praktyk zawodowych 

22.03.2017 – zebranie członków Komisji ds. Praktyk Zawodowych na kierunku Fizjoterapia 

dotyczące Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie praktyki 

zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów 

marzec/kwiecień 2017 - Wydziałowa Komisja ds. Praktyk Zawodowych na kierunku 

Logopedia z Fonoaudiologią ustaliła z mgr Katarzyną Gryko zasady organizacji praktyk 
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zawodowych w jednostkach zewnętrznych studentów studiów I stopnia na kierunku Logopedia 

z Fonoaudiologią 

20.06.2017 – Wydziałowa Komisja ds. Praktyk Zawodowych na kierunku Logopedia z 

Fonoaudiologią przygotowała wykaz placówek przewidzianych do realizacji praktyk 

zawodowych w roku akademickim 2016/2017 na kierunku Logopedia z Fonoaudiologią na 

studiach stacjonarnych I i II stopnia 

20.06.2017 – Wydziałowa Komisja ds. Praktyk Zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo w 

roku akademickim 2016/2017 odbyła łącznie 2 spotkania. Spotkania dotyczyły: 

 opracowania Dziennika Kształcenia Zawodowego dla studiów I i II stopnia na kierunku 

Pielęgniarstwo na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 

2016/2017 

30.06.2017 – w roku akademickim 2016/2017 na kierunku Elektroradiologia zostały 

zorganizowane spotkania informacyjne, na których przedstawiono studentom Regulamin 

praktyk zawodowych oraz wzory dokumentów; studenci wszystkich lat studiów I i II stopnia 

zostali zapoznani z zapisami procedury postępowania poekspozycyjnego w przypadku 

wystąpienia narażenia zawodowego na zakażenie HIV, HBV, HCV; przygotowano aktualizację 

Dziennika praktyk zawodowych na studiach I i II stopnia zgodnie ze zmianami w planach 

studiów na cykl kształcenia 2017/2018; w dziennikach praktyk zostały ujęte również zajęcia 

praktyczne oraz wymiar godzinowy kształcenia praktycznego; przygotowano Wykaz placówek 

rekomendowanych do praktyk zawodowych w roku akademickim 2017/2018; studentom 

zgłaszającym się z Wnioskami o wydanie skierowania na praktyki wydano ankiety oceniające 

placówkę i ankiety oceniające studenta; Kryteria wyboru placówki i Kryteria wyboru opiekuna 

oceniane były na bieżąco przy akceptacji Wniosków o wydanie skierowania; nie wykonano 

żadnej hospitacji praktyk zawodowych. 

Wydziałowa Komisja ds. Promocji 

15.03.2017 – spotkanie Wydziałowej Komisji ds. Promocji dotyczące przygotowań, organizacji 

i kreatywnej możliwości wykorzystania zasobów ludzkich podczas Festiwalu Nauki i Sztuki 

27.03.2017 – spotkanie Wydziałowej Komisji ds. Promocji dotyczące organizacji działań 

promocyjnych uczelni i poszczególnych kierunków 

20.06.2017 – Wydziałowa Komisja ds. Promocji na kierunku Logopedia z Fonoaudiologią 

brała udział w licznych akcjach promujących Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz 
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przeprowadziła wiele popularyzacyjnych spotkań o charakterze edukacyjnym; członkowie 

Komisji wraz z pracownikami Zakładu Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii do każdego 

wydarzenia przygotowali prezentację dotyczącą kierunku Logopedia z Fonoaudiologią, zestaw 

narzedzi do badań foniatrycznych, laryngologicznych, audiologicznych i logopedycznych oraz 

scenariusz działań promocyjnych uwzględniających potrzeby konkretnej grupy odbiorców; 

spotkania odbywały się na bieżąco przed konkretnymi akcjami promocyjnymi, ustalono osoby 

odpowiedzialne za poszczególne działania oraz listę obligatoryjnych zadań i narzędzi; Zakład 

Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii był aktywnym podmiotem wykonawczym działań 

promocyjnych o charakterze edukacyjnym w ramach Uniwersytetu Zdrowego Seniora oraz 

projektu Akademia Młodego Naukowca; Komisja brała aktywny udział w spotkaniach komisji 

promocyjnych Wydziału Nauk o Zdrowiu. 

Wydziałowa Komisja ds. Prac Dyplomowych 

20.06.2017 – Wydziałowa Komisja ds. Prac Dyplomowych na kierunku Pielęgniarstwo odbyła 

cztery spotkania robocze i dokonała analizy kart tematycznych prac licencjackich na kierunku 

Pielęgniarstwo studia stacjonarne Iº oraz kart tematycznych prac magisterskich na kierunku 

Pielęgniarstwo IIº studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 

Rady Pedagogiczne 

25.01.2017 – rada pedagogiczna podsumowująca semestr zimowy roku akademickiego 

2016/2017 - omówiono przebieg zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich 

realizujących zajęcia dydaktyczne na poszczególnych kierunkach na Wydziale Nauk o 

Zdrowiu; złożono stosowne pisma dotyczące studentów, którzy zostali dopuszczeni bądź nie 

dopuszczeni do sesji egzaminacyjnej; prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak przedstawiła 

harmonogram obron prac dyplomowych 

07.06.2017 - rada pedagogiczna podsumowująca semestr letni roku akademickiego 2016/2017 

- omówiono przebieg zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich realizujących 

zajęcia dydaktyczne na poszczególnych kierunkach na Wydziale Nauk o Zdrowiu; złożono 

stosowne pisma dotyczące studentów, którzy zostali dopuszczeni bądź nie dopuszczeni do sesji 

egzaminacyjnej 

c) daty i tematy spotkań ze studentami, doktorantami lub uczestnikami studiów 

podyplomowych, dotyczące zagadnień jakości kształcenia, 
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W ciągu roku akademickiego 2016/2017 w spotkaniach poszczególnych grup roboczych 

WZ aktywnie uczestniczyli przedstawiciele studentów danego kierunku studiów. Ponadto 

studenci byli mobilizowani przez koordynatorów grup roboczych oraz opiekunów roku do 

wypełniania ankiet. Zostało zorganizowane spotkanie studentów WNoZ z kierownikiem Działu 

Informatyki i Teletransmisji UMB na temat zasad wypełniania ankiet oceny nauczycieli 

akademickich z możliwością zadawania pytań. Ponadto podczas spotkania poruszone zostały 

problemy związane z ankietami w wersji elektronicznej oraz sposoby ich rozwiązania (np. 

problemy z logowaniem). Dodatkowo Wydział prowadził kampanię promującą akcję 

wypełnienia ankiet (m.in. plakaty w Centrum Dydaktyczno-Naukowym, informacje na profilu 

WNoZ na Facebook’u). Niestety, ostateczny odsetek wypełnień ankiet studenckich, pomimo 

podjętych działań przez WZ, nadal nie jest na satysfakcjonującym poziomie. 

d) podsumowanie raportów zbiorczych z hospitacji na poszczególnych kierunkach, 

 Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez hospitowanych nauczycieli akademickich 

zostały ocenione przez poszczególne zespoły hospitujące oraz przez studentów 

pozytywnie.  

 Warunki kształcenia zostały ocenione pozytywnie przez poszczególne zespoły 

hospitujące oraz przez studentów.  

 Najczęściej wskazywanymi uwagami były: zbyt liczne grupy ćwiczeniowe podczas 

realizacji zajęć praktycznych/ćwiczeń, zbyt mała liczbę fantomów do ćwiczeń 

praktycznych oraz zbyt mała liczba podręczników do wypożyczenia w Bibliotece UMB. 

 Wyniki hospitacji były na bieżąco przedstawiane nauczycielom akademickim 

poddanym hospitacji. 

Szczegółowe wyniki zestawiono w Raporcie Zbiorczym Hospitacji Zajęć Dydaktycznych.  

e) wnioski z funkcjonowania potwierdzania efektów uczenia się, 

Wydziałowa Komisja ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się w roku akademickim 

2016/2017 przeprowadziła jedną procedurę weryfikacji efektów uczenia się. Komisja 

potwierdziła uzyskanie efektów uczenia się dla programu kształcenia na studiach I stopnia 

kierunku ELEKTRORADIOLOGIA o profilu praktycznym - na łączną ilość 39 ECTS. 

f) inne dokumenty. 

Protokoły z posiedzeń poszczególnych grup roboczych znajdują się w Dziekanacie Wydziału 

Nauk o Zdrowiu UMB. 
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3. Ocena wdrażania działań naprawczych (N), korygujących (K) i doskonalących (D) na 

Wydziale, zgłoszonych w poprzednim roku akademickim. 

 W roku akademickim 2015/2016 Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia i Doskonalenia 

Jakości Kształcenia zaproponował realizację działań naprawczych, korygujących i 

doskonalących. W poniższej tabeli wymieniono zgłoszone w poprzednim roku akademickim 

działania oraz oceniono ich wdrożenie w praktyce.  

 

Proponowane działanie 

na rok akademicki 2016/2017 
Wdrożenie działania 

dalsza aktywizacja studentów do 

wypełniania ankiet oceniających nauczycieli 

akademickich droga elektroniczną 

Realizowane na bieżąco. Kolejne próby 

aktywizacji podjęto w roku akademickim 

2016/2017, m.in. zorganizowano spotkanie z 

Kierownikiem Działu Informatyki i 

Teletransmisji UMB nt. zasad wypełniania 

ankiet oceny nauczycieli akademickich z 

możliwością zadawania pytań, spotkania 

koordynatorów oraz opiekunów roku ze 

starostami lat oraz prowadzono promocję 

medialną (plakaty, profil WNoZ na 

Facebook’u) 

organizacja zebrań Kierowników jednostek 

organizacyjnych Wydziału z pracownikami 

naukowo-dydaktycznymi w celu eliminacji 

uchybień zgłaszanych przez studentów w 

ankietach 

Zrealizowano – w październiku odbyło się 

kolejne spotkanie Dziekana Wydziału Nauk 

o Zdrowiu z Przewodniczącym WZ oraz 

kierownikami jednostek organizacyjnych 

WNoZ, gdzie kierownicy zostali poproszeni 

o organizację takich spotkań ze swoimi 

pracownikami. Dodatkowo Prorektor ds. 

Studenckich UMB przeprowadził szereg 

niezapowiedzianych hospitacji zajęć 
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praktycznych i ćwiczeń, które wykazały 

pewne uchybienia do modyfikacji. 

dalsze doposażanie zasobów Biblioteki UMB 

w podręczniki z dziedziny nauk o zdrowiu; 

Realizowane na bieżąco. Biblioteka UMB 

zbierała propozycję tytułów książek do 

zasilenia księgozbioru wśród studentów. 

Ponadto WK zbierała dane od kierowników 

jednostek organizacyjnych WNoZ z 

proponowanymi tytułami podręczników, 

które Biblioteka powinna zakupić. 

zakup dodatkowych produktów 

ułatwiających możliwość studiowania 

osobom niepełnosprawnym 

Realizowane na bieżąco przez Biuro Osób 

Niepełnosprawnych. Biblioteka Główna 

została doposażona w roczny dostęp do 

podręczników w wersji elektronicznej. Inne 

jednostki dydaktyczne są stopniowo 

doposażane m.in. w tablicę graficzną, 

projektory multimedialne, skanery, rzutniki 

sufitowe oraz zestawy komputerowe. 

Ponadto Zakład Zintegrowanej Opieki 

Medycznej UMB zakupił 2 tablice 

multimedialne oraz 2 projektory graficzne 

spersonalizowane z ww. tablicami. 

doposażenie sal do zajęć praktycznych w 

niezbędne fantomy 

Realizowane na bieżąco. Poszczególne 

jednostki dydaktyczne Wydziału prowadzące 

zajęcia praktyczne są doposażane w nowe 

fantomy. Ponadto wybudowano Centrum 

Symulacji Medycznej, które od roku 

akademickiego 2017/2018 będzie kształciło 

studentów WNoZ przy wykorzystaniu 

nowoczesnego i zaawansowanego 

technologicznie sprzętu fantomowego. 
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4. Inne działania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości 

Kształcenia 

 Opracowano wykaz osób zakwalifikowanych do prowadzenia zajęć w ramach umowy-

zlecenie oraz wykaz placówek pozawydziałowych zakwalifikowanych do realizacji 

zajęć praktycznych. 

 Opracowano procedurę kontroli jakości kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

 Zmieniono przedstawicieli studentów w poszczególnych grupach roboczych WZ. 

 Zgłoszono propozycję zmian w Regulaminie Działania Systemu Zapewnienia i 

Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. 

 Zastępca Przewodniczącego Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia 

Jakości Kształcenia został najmłodszym ekspertem merytorycznym Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej. 

5. Uwagi  

Brak.  

6.  Podsumowanie 

Podsumowując przeanalizowane dane, jakość kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

znajduje się na wysokim poziomie. Świadczą o tym wyniki hospitacji (zdecydowana większość 

nauczycieli otrzymała oceny wyróżniające), a także mała liczba uwag ze strony studentów. 

 

prof. dr hab. n. med. Ziemowit Ziętkowski 

Białystok, dn. 30.06.2017      

           Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia 

 

 

dr n. o zdr. Mateusz Cybulski 

                

          Zastępca Przewodniczącego Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia 


