
Sprawozdanie z kadencji 2008-2012 

 

Dziekan - Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki 

Prodziekan ds. organizacji i programów studiów na kierunku lekarskim - Prof. dr hab. 

Maciej Małecki 

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia na kierunku lekarskim - Prof. dr hab. Krystyna 

Sztefko 

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym - Dr hab. 

Bartłomiej  W. Loster, Prof. UJ 

Prodziekan ds. stopni naukowych i tytułu naukowego - Prof. dr hab. Tomasz Mach 

Prodziekan ds. badań naukowych - Prof. dr hab. Tomasz Brzozowski 

 

Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Lekarskiego  

ds. współpracy z zagranicą w zakresie spraw studenckich - Prof. dr hab. Krzysztof Żmudka 

ds. studiów na kierunku dietetyka - Prof. dr hab. Emilia Kolarzyk 

 

 

PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH DZIAŁAŃ 

 

Dydaktyka 

 Uzyskanie akredytacji dla kierunku lekarskiego oraz lekarsko-dentystycznego 

Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Medycznych.  

 Przygotowanie reformy nauczania w związku z ogłoszeniem nowych standardów 

nauczania, zniesieniem stażu podyplomowego oraz wprowadzeniem Krajowych Ram 

Kwalifikacyjnych. 

 Uruchomienie kierunku dietetyka. 

 Opracowanie zasad i przeprowadzanie corocznego wyboru najlepszych asystentów i 

najlepszych jednostek na poszczególnych latach nauczania. 

 Wprowadzenie ciągłej elektronicznej oceny zajęć klinicznych przez studentów 

Wydziału Lekarskiego – znaczne zwiększenie ilości ocen. 

 Uzyskanie środków i uruchomienie programu „Pro bono Collegii Medici Universitatis 

Jagiellonicae” ze środków Unii Europejskiej, w ramach którego otwarto kierunek 

dietetyka oraz prowadzone są kursy z zakresu dydaktyki dla pracowników Wydziału w 

kraju i w wiodących ośrodkach zagranicznych (Monachium, Edynburg, Rochester). 

 Rozwój Centrum Symulacji Medycznej w budynku CDK WL przy ul. Łazarza 16. 

 Organizacja kolejnych edycji Kursu „Medical Development in Europe” (tzw. Latający 

Uniwersytet) w  2009/10, 2010/11 i 2011/12 dla studentów studiów medycznych 

wspólnie z Karolinska Institutet, Uniwersytetem w Cagliari. 

 Uczestnictwo w Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich „Nauki molekularne 
dla medycyny” (MOL-MED) prowadzonych w ramach partnerskich umów przez 
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN w Krakowie, Instytut 



Farmakologii PAN w Krakowie, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie oraz Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie.  

 Nawiązanie międzynarodowej współpracy kierunku lekarsko-dentystycznego 

(podpisane umowy Erasmus z: Marmara University, Faculty of Dentistry - (Istambul - 

Turcja), Uniwersytetem w Tor Vergata – (Włochy),  z Uniwersytetem w Graiswaldzie, 

z Uniwersytetem w Dreźnie (Niemcy), Aarhus (Dania) i ACTA (Amsterdam – Holandia). 

 Nawiązanie współpracy z prof. wizytującym Stephenem Williamsem, który prowadzi 

zajęcia dydaktyczne zarówno dla polskich studentów, jak i studentów kierunku 

lekarsko -dentystycznego dla obcokrajowców. 

 Wspieranie projektu Samorządu Studenckiego SYNAPSA, działalności IFMSA oraz 

Studenckiego Towarzystwa Naukowego. 

 Wznowienie rajdu studenckiego i organizacja w listopadzie 2011 roku XVIII Rajdu 

Eskulapów.  

 

Nauka 

 Wprowadzenie nowego trybu otwierania przewodu doktorskiego oraz jednolitych 

kryteriów oceny dorobku naukowego do ubiegania się o stopień doktora, doktora 

habilitowanego i profesora. 

 Opracowanie i wdrożenie nowego algorytmu rozdziału środków finansowych na 

badania statutowe i badania własne opartego o osiągnięcia naukowe jednostek 

Wydziału. 

 Wprowadzenie systemu premiowego dla badaczy uzyskujących granty NCN. 

 Organizacja zespołu koordynatorów ds. badań naukowych w jednostkach Wydziału 

Lekarskiego. 

 Opracowanie elektronicznego systemu zgłaszania i oceny projektów naukowych 

realizowanych przez jednostki Wydziału Lekarskiego. 

 Stworzenie systemu oceny projektów badań klinicznych w zakresie ubezpieczeń oraz 

zgodności z istniejącym prawem. 

 Nawiązanie stałej współpracy z dyrektorami Szpitali Uniwersyteckich w zakresie 

badań naukowych. 

 Współorganizacja szkoleń w zakresie Good Clinical Practice dla pracowników 

Wydziału. 

 Uzyskanie dofinansowania na realizację oraz uruchomienie programu Omicron ze 

środków Unii Europejskiej w ramach programu Regpot.  

 Organizacja Konferencji Doktorantów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w latach 2011 i 2012. 

 Organizacja stomatologicznych, ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych 

dedykowanych dla kierunku lekarsko-dentystycznego. 



 

Inne : 

 Opracowanie koncepcji budynku dla jednostek badawczych Wydziału Lekarskiego – w 

kwietniu 2012 został rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę projektu budowlanego. 

 Wprowadzenie jednolitego systemu motywacyjnego w postaci dodatków do pensji 

dla osób zatrudnionych na stanowisku asystenta z doktoratem oraz adiunkta z 

habilitacją. 

 Wprowadzenie systemu premiowania za działalność publikacyjną w postaci nagród 

przyznawanych corocznie za publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej 

posiadających IF.  

 Przygotowanie wniosku o przyznanie Wydziałowi Lekarskiemu UJCM statusu KNOW. 

 Optymalizacja zatrudnienia i przeznaczenie zaoszczędzonych środków na podwyżki 

wynagrodzeń dla pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych. 



 

Sprawozdanie szczegółowe za lata 2008-2012 

 

Powołano następujące Komisje Dziekańskie: 

1. Stała Komisja Wydziałowa ds. Oceny Nauczycieli Akademickich 

Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki – przewodniczący 

Prof. dr hab. Danuta Czarnecka 

Prof. dr hab. Jan Litwin 

Prof. dr hab. Krzysztof Sładek 

Prof. dr hab. Ryszard Lauterbach 

Prof. dr hab. Jan Zapała 

 

2. Stała Komisja Wydziałowa ds. Zatrudnienia i Rozwoju Kadry 

Prof. dr hab. Romana Tomaszewska - przewodnicząca 

Prof. dr hab. Maria Chomyszyn-Gajewska 

Prof. dr hab. Józef Gierowski 

Prof. dr hab. Jerzy Sadowski 

Prof. dr hab. Daniel Zarzycki 

Dr hab. Stanisław Kwiatkowski 

 

3. Stała Komisja Wydziałowa ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej 

Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki – przewodniczący 

Prof. dr hab. Tomasz Brzozowski – zastępca przewodniczącego 

Zespół ds. badań klinicznych niezabiegowych 

Prof. dr hab. Jacek S. Dubiel 

Prof. dr hab. Jerzy Wordliczek 

Prof. dr hab. Marek Sanak 

Prof. dr hab. Tomasz Guzik 

Zespół ds. badań klinicznych zabiegowych 

Prof. dr hab. Andrzej Bobrzyński 

Prof. dr hab. Janusz Skalski 

Prof. dr hab. Jan Zapała 

Prof. dr hab. Piotr Richter 

Zespół ds. badań podstawowych 

Prof. dr hab. Tomasz Brzozowski 

Prof. dr hab. Ryszard Korbut 

Prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz 

 

4. Stała Komisja Wydziałowa ds. Nauczania 

Prof. dr hab. Maciej Małecki – przewodniczący 

Prof. dr hab. Krystyna Sztefko 



Dr hab. Bartłomiej W. Loster, prof. UJ 

Prof. dr hab. Maria Chomyszyn – Gajewska 

Prof. dr hab. Józef Krzysiek 

Prof. dr hab. Jadwiga Mirecka 

Prof. dr hab. Marek Sanak 

Prof. dr hab. Krzysztof Sładek 

Prof. dr hab. Beata Tobiasz – Adamczyk 

Prof. dr hab. Anetta Undas 

Dr hab. Dominika Dudek 

Dr hab. Stanisław Kwiatkowski 

Prof. dr hab. Piotr Richter 

Prof. dr hab. Andrzej Surdacki 

Prof. dr hab. Romana Tomaszewska 

Dr hab. Jerzy Walocha, prof. UJ 

Dr Beata Kuśnierz – Cabała 

Dr hab. Przemko Kwinta 

Dr med. Maciej Matłok 

 

 

Sprawozdanie Prodziekana ds. stopni i tytułu naukowego 
 
 
Do zakresu obowiązków Prodziekana należały sprawy związane z nadawaniem stopni 

naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz postępowania w sprawie przedstawienia 

kandydatów do tytułu naukowego profesora. Prodziekan uczestniczył w regularnych 

posiedzeniach na UJ, jako członek Stałej Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej i Konkursów 

Profesorskich, gdzie przedstawiał wnioski o zatwierdzenie z ramienia UJCM.  

 

Do szczegółowych obowiązków Prodziekana należały: 

 

1. Sprawy związane z nadawaniem stopni naukowych doktora (przewody doktorskie). 

 Wprowadzenie i zaakceptowanie przez Radę Wydziału Lekarskiego UJ CM dnia 

18.02.2010r., wymagania dotyczące posiadania opublikowanych prac naukowych przez 

kandydatów zgłaszających wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego na Wydziale 

Lekarskim UJ CM. 

Według tych zasad od 1.10.2010 r. kandydaci do wszczęcia przewodu doktorskiego  

w dyscyplinie medycyna powinni być autorami 2 opublikowanych prac oryginalnych,  

w tym pierwszym autorem pracy opublikowanej w czasopiśmie podlegającym indeksacji 

w bazie danych naukometrycznych typu Medline, EMBASE, WEB of Science. Studenci 

studiów doktoranckich otwierający przewód doktorski w trakcie trwania tych studiów 

winni być autorami 2 opublikowanych prac naukowych, w tym 1 oryginalnej. 



 Wprowadzenie nowego trybu otwierania przewodu doktorskiego. Zgodnie  

z ustaleniem przyjętym przez Kolegium Dziekańskie i akceptacją Rady Wydziału 

Lekarskiego UJ CM, zrezygnowano z kolokwiów sprawdzających, a otwarcie przewodu 

odbywało się po uzgodnieniach pisemnych Prodziekana z doktorantem, opiekunem  

i członkami powołanej przez Prodziekana komisji doktorskiej. Ten sposób działalności 

zmniejszył obciążenie czasowe pracowników Wydziału Lekarskiego,  

a także dał możność na bardziej wnikliwe ocenianie konspektu pracy doktorskiej. 

Konspekt pracy doktorskiej był przesyłany drogą mailową członkom Komisji Dziekańskiej, 

którzy do 14 dni mogli zgłaszać drogą mailową swoje uwagi. Uwagi przekazywano 

opiekunowi doktoratu, który był zobowiązany ustosunkować się do nich.  

 W związku z wejściem w życie z dniem 1.10.2012 r. nowelizacji ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule  

w zakresie sztuki - przewody doktorskie i habilitacyjne oraz postępowania o nadanie 

tytułu profesora, niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej,  

tj. 1 października 2011 r. były prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych. 

Przez okres dwóch lat od dnia wejścia w życie nowelizacji  

(1 października 2011 r.) czyli do 2013 r., na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie 

stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora, mogą być prowadzone 

przewody doktorskie i habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora  

na nowych lub dotychczasowych zasadach (art.33, ust. 2 ustawy nowelizującej). 

 

2. Sprawy związane z nadawaniem stopni naukowych doktora habilitowanego (przewody         

habilitacyjne). 

 Po ocenie dotychczasowych przewodów habilitacyjnych i profesorskich na Wydziale 

Lekarskim UJ CM, po licznych dyskusjach przyjęto przez Kolegium Dziekańskie  

i zaakceptowano przez Radę Wydziału Lekarskiego wymagania dotyczące otwarcia 

postępowania w przewodzie habilitacyjnym i profesorskim.  

Zgodnie z ustaleniami Rady Wydziału Lekarskiego UJ CM z dnia 18.02.2010 r. począwszy 

od 1.10.2010 r. dorobek naukowy kandydatów do wszczęcia przewodu habilitacyjnego 

winien spełniać następujące kryteria: 

a) co najmniej 20 prac oryginalnych opublikowanych w czasopismach recenzowanych, 

w tym co najmniej 7 prac, w których kandydat jest pierwszym autorem, 

b) co najmniej 1 praca z pierwszym autorstwem kandydata winna być opublikowana  

w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej posiadającym wskaźnik IF, 

c) łączny wskaźnik IF publikacji oryginalnych kandydata winien wynosić minimum 8 pkt. 

lub 150 pkt KBN, 

d) ocenę bibliometryczną przygotowuje Biblioteka Medyczna UJ CM wg zasad podanych 

przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułu naukowego. 



3. Czynności związane z postępowaniem w sprawie przedstawienia kandydatów do tytułu 

naukowego profesora: 

 Zgodnie z ustaleniami Rady Wydziału Lekarskiego UJ CM z dnia 18.02.2010 r. począwszy 

od 1.10.2010 r. dorobek naukowy kandydatów do wszczęcia przewodu habilitacyjnego 

winien spełniać następujące kryteria: 

a) co najmniej 40 prac oryginalnych opublikowanych w czasopismach recenzowanych,  

b) łączny wskaźnik IF publikacji oryginalnych kandydata winien wynosić minimum 15 

pkt. lub 300 pkt KBN, 

c) ocenę bibliometryczną przygotowuje Biblioteka Medyczna UJ CM wg zasad podanych 

przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułu naukowego. 

 

Liczba otwartych i zakończonych nadaniem stopnia naukowego  doktora przewodów 

doktorskich  na Wydziale Lekarskim UJ CM w okresie sprawozdawczym 

 

Rok akademicki Liczba przewodów doktorskich 

Otwarte  Zakończone  

2008/2009 80 69 

2009/2010 72 76 

2010/2011 108 60 

2011/2012 24 71 

Razem (2008-2012) 284 276 

 

 

Liczba nadanych stopni doktora habilitowanego na Wydziale Lekarskim UJ CM w okresie 

sprawozdawczym 

 

Rok akademicki Liczba nadanych stopni  

doktora habilitowanego 

2008/2009 12 

2009/2010 15 

2010/2011 14 

2011/2012 14 

Razem (2008-2012) 55 

 

 

 

 

 

 



Liczba tytułów naukowych profesora na Wydziale Lekarskim UJ CM nadanych przez 

Prezydenta w okresie sprawozdawczym 

 

Rok akademicki Liczba nadanych tytułów naukowych 

profesora 

2008/2009 4 

2009/2010 7 

2010/2011 6 

2011/2012 3 

Razem (2008-2012) 20  

 

 

Sprawozdanie z działalności Prodziekana ds. studenckich i kształcenia na kierunku 

lekarskim 

 

 Organizacja i prowadzenie Rad Pedagogicznych dla studentów (56 w ciągu 

kadencji - po dwie rady na rok dla I, II, III, IV, V i Vi roku dla studentów kierunku 

lekarskiego i dla studentów kierunku dietetyki  I i II roku studiów I stopnia i dla 

studentów I roku kierunku dietetyka studiów II stopnia).  

 Uczestnictwo w Wydziałowej Komisji ds. Nauczania.  

 Uczestnictwo w posiedzeniach Stałej Senackiej Komisji Dydaktycznej UJ pod 

przewodnictwem Prorektora UJ ds. dydaktyki, zwoływanych raz w miesiącu   

(36 posiedzeń w kadencji). 

 Merytoryczna ocena uzyskanych przez studenta w ramach programu ERASMUS 

punktów ECTS, liczby godzin zajęć oraz  egzaminów z realizowanych na innych 

uniwersytetach przedmiotów i potwierdzanie zgodności wpisem do indeksów  

i kart osiągnięć studenta. 

 Przewodniczenie doktorskim komisjom egzaminacyjnym z języka angielskiego, 

historii medycyny i filozofii dla doktorantów.  

 Koordynacja systemu USOS. 

 Czynny udział w pracach Komisji UJ do spraw  funduszy stypendialnych  

tj.: Funduszu im. Florentyny Kogutowskiej, Funduszu im. Stanisława Estreichera, 

Małopolskiego Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Pigonia, Funduszu 

Królowej  Jadwigi, Funduszu im. Józefa Dietla. 

 Uczestnictwo w komisji rekrutacyjnej dla kandydatów na III stopień studiów – 

sprawdzanie wniosków. 

 Wydawanie decyzji, postanowień, zaświadczeń w indywidualnych sprawach 

studentów kierunku lekarskiego i kierunku dietetyka: skreślenie z listy studentów, 

wznowienie studiów, zaliczanie roku studiów, powtarzanie roku albo powtarzanie 

przedmiotu, przyznawanie indywidualnego toku lub indywidualnej organizacji 

studiów, zaliczanie przedmiotów zrealizowanych w innych uczelniach lub 



kierunkach, wydawanie zgody na realizację części programu studiów w innych 

uczelniach (w tym zagranicznych), udzielanie urlopów dziekańskich. 

 Przygotowywanie i prowadzenie multimedialnej obsługi posiedzeń Rady 

Wydziału. 

 

Sprawozdanie Prodziekana ds. organizacji i programu studiów 

 

 Przewodniczenie Wydziałowej Komisji ds. Nauczania; przygotowanie i 

prowadzenie 14 posiedzeń tej Komisji.  

 Wprowadzenie modyfikacji programu nauczania na kierunku lekarskim 

wdrożonych z życie w roku akademickim 2010/2011; korekta proporcji godzin 

realizowanych w ramach przedmiotów podstawowych i kierunkowych, 

wprowadzenie pilotażowej integracji zajęć podstawowych i kierunkowych. 

 Przygotowanie koncepcji reformy nauczania na kierunku lekarskim w związku z 

ogłoszeniem nowych standardów nauczania, zniesieniem stażu podyplomowego 

oraz wprowadzeniem Krajowych Ram Kwalifikacyjnych.  

 Uruchomienie kierunku dietetyka na Wydziale Lekarskim UJCM począwszy od 

roku akademickiego 2009/2010.  

 Opracowanie sprawozdań dla Państwowej Komisji Akredytacyjnej (2010) oraz 

Komisji Akredytacyjnej Uczelni Medycznych (2009).  

 Udział w Stałej Rektorskiej Komisji ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia UJ. 

Praca nad doskonaleniem systemu oceny jakości na Wydziale Lekarskim oraz UJ. 

Nadzór nad prowadzeniem wewnętrznej oceny procesu dydaktycznego. 

 Opracowanie zasad i przeprowadzanie corocznego wyboru najlepszych 

asystentów i najlepszych jednostek na poszczególnych latach nauczania. 

 Uzyskanie środków i uruchomienie programu „Pro bono Collegii Medici 

Universitatis Jagiellonicae”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej. W 

ramach programu otwarto kierunek dietetyka oraz prowadzone są kursy 

metodyczne na poziomie podstawowym i poziomie zaawansowanym (241 

uczestników). W tym samym projekcie kadra kierunku podnosiła swoje 

kwalifikacje poprzez staże międzynarodowe w wiodących ośrodkach 

zagranicznych (Monachium-20 osób, Edynburg-10 osób, Rochester-13 osób) oraz 

poprzez doskonalenie specjalistycznego języka angielskiego i kompetencji 

informatycznych.  

 Uzyskanie dofinansowania na realizację oraz uruchomienie programu Omicron ze 

środków Unii Europejskiej w ramach programu Regpot (budżet około 4 mln Euro). 

Program ukierunkowany na podnoszenie kwalifikacji naukowych Wydziału. 

Uzyskanie grantu MNiSW na remont pomieszczeń dla potrzeb uruchomienia 

laboratorium Omicron (budżet około 6 mln PLN). 

 Nadzór nad przebiegiem programu praktyk zawodowych. 



 Nadzór nad opracowywaniem i uaktualnianiem sylabusów dla kierunku 

lekarskiego. 

 

Sprawozdanie Prodziekana ds. badań naukowych  

 Praca w Senackiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych i Współpracy 

Międzynarodowej nad realizacją grantów ministerialnych i podziałem dotacji  

na badania statutowe w uczelni.  

 Udział w pracach nad ostatecznym kształtem uniwersyteckiej ankiety samooceny 

działalności naukowej pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego i propozycjami 

uaktualnienia tej ankiety przy współpracy z Biblioteką Medyczną, w związku  

ze zmianami punktacji za czasopisma przez MNiSW.  

 Prace w stałej Komisji Wydziałowej ds. Badań Naukowych  i Współpracy 

Międzynarodowej, praca w zespole oceniającym wnioski na badania statutowe  

i własne, zgłoszone do finansowania w trakcie kadencji.  

 Udział w pracach nad przygotowaniem propozycji algorytmu rozdziału środków 

finansowych na badania statutowe i badania własne.   

 Praca w Uniwersyteckiej Fundacji im. Jana Kochanowskiego przyznającej środki 

finansowe i wspomagającej projekty naukowe i inicjatywy studenckie, wyjazdy 

badawczo-naukowe ze szczególnym uwzględnieniem udziału w tych 

przedsięwzięciach studentów Collegium Medicum.   

 Organizacja czterech edycji Kursu „Medical Development in Europe” (tzw. 

Latający Uniwersytet) w kolejnych latach 2008/09, 2009/10, 2010/11 i 2011/12 

dla studentów studiów medycznych krajowych i Szkoły dla Obcokrajowców, 

przebywających w okresie jednego tygodnia w każdym z trzech Uniwersytetów: 

Karolinska Institutet, w Uniwersytecie w Cagliari oraz w UJ CM. Opracowanie 

procesu rekrutacji studentów uczestniczących w kursie, pomoc w ich 

zakwaterowaniu oraz opracowanie programu naukowego kursu i jego logistyka. 

Ostatnia 4-ta edycja kursu 2011/12 obejmowała największą liczbę 

zakwalifikowanych i uczestniczących studentów w liczbie 43 z trzech uczelni w 

tym, 18 studentów z UJ CM.  Pomoc w rozpropagowaniu poszczególnych edycji 

przez studentów-uczestników kursu w publikatorach uniwersyteckich Alma Mater 

i University NEWS Letter. 

 Udział w egzaminach rekrutacyjnych studentów Medycznej Szkoły dla 

Obcokrajowców, polegający na przesłuchiwaniu kandydatów podczas klasycznego 

„interview” telefonicznego lub osobistego i uczestnictwo w zagranicznej 

rekrutacji tych kandydatów na terenie polskich konsulatów zagranicą.  

 Opiniowanie i listy rekomendacyjne dla studentów Wydziału Lekarskiego, 

zarówno krajowych oraz studentów Szkoły dla Obcokrajowców udających się na 

praktyki zagraniczne min. do Rochester i Uniwersytetów Kalifornijskich i innych 

uniwersytetów i klinik w USA lub w Kanadzie oraz dla studentów udających się na 



krótkoterminowe i długoterminowe staże naukowe i praktyki zawodowe do 

krajów Europy Zachodniej.  

 Reprezentowanie UJ CM w cyklicznych spotkaniach na temat kształcenia przed-

dyplomowego w zakresie podstawowych przedmiotów przedklinicznych na 

wydziałach lekarskich pod wspólnym tytułem „Zakres wiedzy absolwenta 

wydziału lekarskiego – nauki podstawowe” organizowanych przez Federację 

Polskich Towarzystw Medycznych w Warszawie, celem wdrożenia w życie 

reformy studiów medycznych w związku ze zniesieniem stażu podyplomowego.  

 Wspieranie i nadzór nad działaniami w zakresie większej mobilności i 

zaangażowania studentów UJ CM w konferencjach i zjazdach medycznych na 

przykładach 7-mej Międzynarodowej Konferencji Studentów Medycyny CROSS w 

Zagrzebiu przy współpracy z Samorządem Studenckim oraz AGMEN Scholars przy 

współpracy z IFSMA.  

 Nadzór, opracowanie i ujednolicenie kryteriów włączenia studentów Szkoły 

Anglojęzycznej do struktur kół naukowych funkcjonujących w ramach 

Studenckiego Towarzystwa Naukowego.  

 Uczestnictwo w merytorycznej ocenie i kwalifikacji komunikatów zgłoszonych do 

prezentacji podczas corocznych sesji nauk podstawowych STN.  

 Nominacja dla Prodziekana ds. badań naukowych UJ CM do Komitetu 

Wykonawczego w ramach Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie 

Badań Naukowo-Technicznych (COST) dotyczącej projektu - The Genes in Irritable 

Bowel Syndrome Research Network Europe (GENIEUR).  

 

 

Sprawozdanie Prodziekana ds. studenckich i kształcenia na kierunku lekarsko-

dentystycznym  

 

 Opracowanie raportu samooceny kierunku lekarsko-dentystycznego dla 

Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA) roku 2009. Uzyskanie akredytacji. 

 Opracowanie planu studiów kierunku lekarsko-dentystycznego dla studentów 

anglojęzycznych Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJCM – wdrożonego od 

roku 2010/11. 

 W związku z niesatysfakcjonującymi wynikami (w rankingu pozycja 10 w roku 

2009/10) studentów z lekarsko-dentystycznego egzaminu państwowego 

opracowano dwuletni program naprawczy, którego rezultat doprowadził do 

pozycjonowania na miejscu 2 (sesja jesienna 2011 roku) i na miejscu 3 (sesja 

zimowa 2012 roku). 

 Ustalanie szczegółowej organizacji roku akademickiego dla studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych na kierunku lekarsko-dentystycznym oraz ustalanie 

szczegółowego harmonogramu zajęć. 

 Nadzór nad przebiegiem lekarsko-dentystycznych praktyk zawodowych. 



 Koordynacja pracą zespołu nowelizującego program nauczania kierunku lekarsko-

dentystycznego. 

 Praca w Ministerialnej Komisji ds. programu dla kierunku lekarsko-

dentystycznego. 

 Współudział w aktywowaniu współpracy międzynarodowej kierunku lekarsko-

dentystycznego (podpisane umowy Erasmus z: Marmara University, Faculty of 

Dentistry, Istanbul, Turkey; Uniwersytetem w Tor Vergata – Włochy). Podpisanie 

umowy o współpracy z Uniwersytetem w Graiswaldzie. Nawiązanie naukowo-

dydaktycznej współpracy z Uniwersytetem w Dreźnie (Niemcy), Aarhus (Dania) i 

ACTA (Amsterdam – Holandia). 

 Nawiązanie współpracy z wykładowcą Kings College London - Prof. Peter Likeman 

każdego roku prowadzi zajęcia ze stomatologii dla studentów anglojęzycznych 

kierunku lekarskiego. 

 Nawiązanie współpracy z wieloletnim wykładowcą Uniwersytetu w Aarhus w 

Danii z podpisaniem trzyletniej umowy z prof. wizytującym Stephenem 

Williamsem (od 01.10.2011r.). Prof. S. Williams prowadzi zajęcia dydaktyczne 

zarówno dla polskich studentów, jak i studentów kierunku lekarsko-

dentystycznego dla obcokrajowców. 

 Koordynacja realizacji studiów kierunku lekarsko-dentystycznego dla studentów 

anglojęzycznych. 

 Coroczne aktywne uczestnictwo w Zjazdach Dziekanów Kierunku Lekarsko-

Dentystycznego Okrągłego Stołu w Nałęczowie: prezentacja stanowisk oraz 

zamawianych, tematycznych prezentacji. 

 Uczestnictwo w konferencjach Association for Dental Education in Europe (ADEE). 

 Organizacja Wydziałowych Konferencji anglojęzycznych kierunku lekarsko-

dentystycznego prezentujących realizowane projekty badawcze (2010- przed 

podpisaniem umowy o współpracy z School of Dentistry at the University of 

Louisville, USA; 2012- w czasie wizyty przedstawicieli Dental School University of 

Rio de Janerio, Brazylia). 

 Wspólnie z Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ organizacja 

cyklicznych szkoleń specjalistycznych w ramach doskonalenia zawodowego oraz 

szkolenia specjalistycznego. 

 Pozyskiwanie środków do realizacji celów naukowo-dydaktycznych (w roku 2011 

dotacja ministerialna na zakup CBCT). W związku z realizacją tego zakupu w 

kwietniu br. zorganizowano jednodniową kurso-konferencję umożliwiającą 

wdrożenie systemu. 

 Informatyzacja kierunku studiów z opracowywaniem i wdrażaniem procedur 

logistycznych w obiekcie kierunku lekarsko – dentystycznego przy ul. Montelupich 

4. 

 Pełnienie funkcji Zastępcy członka w Stałej Senackiej Komisji ds. Odznaczeń i 

Nagród Uniwersytetu Jagiellońskiego. 



 W latach 2010-11 praca w Państwowej Komisji Akredytacyjnej (akredytacja 

kierunku lekarsko-dentystycznego Uczelni w Lublinie, Poznaniu, Śląsku, Gdańsku 

i Białymstoku). 

 Reprezentowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zebraniu 

roboczym w Brukseli na „Workshop on the minimum training requirements for 

sectoral professions – doctor and dental practitioner”- 2011.V. 

 Wydawanie decyzji, postanowień, zaświadczeń w indywidualnych sprawach 

studentów kierunku lekarsko-dentystycznego: skreślenie z listy studentów, 

wznowienie studiów, zaliczanie roku studiów, powtarzanie roku albo powtarzanie 

przedmiotu, przyznawanie indywidualnego toku lub indywidualnej organizacji 

studiów, wydawanie zgody na realizację części programu studiów w innych 

uczelniach (w tym zagranicznych), udzielanie urlopów dziekańskich. 

 Powoływanie (po zasięgnięciu opinii Samorządu Studenckiego) opiekunów roku 

studiów oraz praktyk zawodowych, ustalanie zakresu i formy pracy opiekunów 

oraz nadzorowanie i ocena ich działalności. 

 Praca w Stałej Komisji Wydziałowej ds. Nauczania 

 Praca w Komisji ds. studiów doktoranckich. 

 

 

 

 



 

Działalność Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJ CM 

2008/9 – 2011/12 

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI: 

1. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

 

a. REKRUTACJA 

Tabela I. Liczba studentów przyjętych na I rok 

Rok akademicki Program 4-letni 

  1 rok 

Program 6-letni  

1 rok 

Program lek- 

dentystyczny 

Ogółem 

2008/9 33 74  107 

2009/10 29 78  107 

2010/11 41 76 7 124 

2011/12 40 80 20 140 

 

Program 6-letni: 

 Rozszerzenie systemu egzaminów wstępnych (MCQ Biology, Chemistry) 

odbywających się w: Oslo, Krakowie, Chicago (od 2008), Kuala Lumpur (od 2008) 

Program 4-letni:   

 Wprowadzenie obowiązkowego system Interview telefonicznego (od 2007) oraz 

osobistego (od 2010) z przedstawicielami Komisji ds. Rekrutacji. Miejsca Interview 

(rekrutacja na rok akademicki 2011/12): Toronto, Chicago, Kalifornia, Kraków, Nowy 

Jork (od 2011) 

 Wprowadzenie MCAT – Medical College Admission Test  jako obowiązkowego 

egzaminu; średnia (2011/12): 28 

Program lekarsko-dentystyczny:   

 2010/11 utworzenie kierunku lekarsko-dentystycznego: 7 studentów I roku 

(2010/11), 20 studentów (2011/12) 

Tabela II. Liczba studentów na wszystkich latach i programach 

 

Rok akademicki Program 4-letni Program 6-letni Program lek-

dent. 

Ogółem 

2006/7 123 271  394 

2007/8 110 295  405 

2008/9 135 338  473 

2009/10 128 370  498 

2010/11 131 399  7 537 

2011/12 131 434 20 585 



 

 Kraje pochodzenia 

Norwegia, Kanada, USA, Szwecja, Wielka Brytania, Australia, Chiny, Indie, Irlandia, Dania, 

Zambia, Arabia Saudyjska, Nigeria, Tunezja, Niemcy, Białoruś, Ukraina, Malezja, RPA, 

Francja, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra 

 Stypendyści  - osoby pochodzenia polskiego w krajów byłego ZSRR (zwolnienie  

z opłaty czesnego, stypendium socjalne, wypożyczenie książek) 

6 rok programu 6-letniego 2011/12 – stypendysta z Białorusi 

 

b. NAUCZANIE 

 

 Akredytacje: 

US Department of Education (2007-2010; 2010-2015) 

Medical Board of California (2007-2014) 

 

 Zmiany programowe: 

Program 4-letni:   

System elektywów na  4 roku (lista ponad 50 kursów  

w załączeniu) 

Wprowadzenie PBL – Introduction to Clinical Sciences 

Program 6-letni:   

Wprowadzenie PBL – Introduction to Clinical Sciences 

 

 Wymiana studencka: 

Wyjazdy na Clinical Rotation  - podpisane umowy: 

University of Rochester School of Medicine and Dentistry:  15 studentów, SMO,  

3-4  studentów WL) 

University of California: Irvine, Los Angeles, San Diego; Loma Linda Medical 

School (ponad 10 studentów SMO, 3 studentów WL) 

Udział w programie Erasmus: studenci biorący udział w programie Erasmus 

głównie uczestniczą w zajęciach w języku angielskim 

 

Tabela III. Visiting Students (pojedyncze kursy, Electives): 

Rok akademicki Liczba studentów Uczelnia/kraj 

2008/09 2 Loma Linda Medical School, USA 

2009/10 1 University of California Irvine, USA 

2010/11 3 Copenhagen University, Dania 

Universita degli Studi di Pavia, Włochy 

Stritch School of Medicine, Loyola University Chicago, 

Maywood, USA 



 

 

 Visiting Staff: 

Prof. Ralph Jozefowicz, USA, University of Rochester School of Medicine and 

Dentistry;  

Kursy Introduction to Neurology (2/4) oraz Neurology (3/4) 

Dr Jeffrey Lyness, USA, University of Rochester School of Medicine and Dentistry; 

Współprowadzenie kursów neurologicznych oraz kurs elektywny z pogranicza 

psychiatrii I neurologii 

Prof. Walter Chwals, USA, Tufts University Boston (Case Western Reserve, Cleveland) 

Kurs z chirurgii pediatrycznej 

Dr Robert Gwadz 

Elective Course: Vector Borne Diseases  

Prof. Peter Likeman, King’s College London Dental Institute 

Introduction to Dentristry 

Dr  Gregor Becker,  UJ  

Elective Course: Ethics 

 

 Sprawy studenckie: 

Utworzenie Students’ Council  będącej przedstawicielem studentów wszystkich lat 

obydwu programów i regularne spotkania z przedstawicielami  

Przygotowanie budżetu studenckiego 

Organizacja corocznego spotkania noworocznego (Urząd Miasta) 

 

 Wynik egzaminu USMLE United States Medical Examination Step I 2009: 

obowiązkowa zdawalność powyżej 75% od lipca 2010, poprzednio 60%, daje 

akredytację US Departament of Education oraz pozwala na udział w programie 

pożyczek federalnych Direct Loan 

 

Tabela IV. USMLE Step 1 2009 

First Attempt Performance Repeat Attempt Performance 

Your Students All IMGs Your Students All IMGs 

Percent Passing 77% 73% 33% 36% 

 

USMLE Step 1 2010 

First Attempt Performance Repeat Attempt Performance 

Your Students All IMGs Your Students All IMGs 



Percent Passing  83% 70% 37% 33% 

 

 

 

2. DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA: 

a. Audyty: 

Zgodnie z wymogami US Department of Education UJ CM corocznie podlega 

kontroli audytorów zewnętrznych (firma BDO) w zakresie audytu finansowego 

(zgodny z wymogami US GAP) oraz w zakresie administracyjnym – zgodności 

procedur  Compliance Audit 

b. Współpraca międzynarodowa: 

Dr Joanne Witkowski : Advisor of JU MC, udział w Komisji ds. Rekrutacji 

(Interview) 

Ellen Bergene Folkeuniversitetet Arendal /EEC: rekrutacja na program 6-letni oraz 

lekarsko-dentystyczny 

c. Wizyty międzynarodowe: 

Wizyta władz UJ CM w Kalifornii (2008) 

Wizyta delegacji z UC Irvine – maj/czerwiec 2009 

Wizyta Dr Neil Parker, V-Dean, UCLA (maj 2010) 

Wizyta władz UJ CM w Chicago: Northwestern University, North Eastern Illinois 

University (październik 2011) 

Wizyta Prezydenta NBME: Dr Aggie Butler (październik 2010) 

d. Egzaminy National Board of Medical Examiner (NBME): 

NBME jest organizacja amerykańską zarządzająca pulą pytań egzaminacyjnych  

z zakresu medycyny; pytanie egzaminacyjne NBME są stosowane przez ECFMG 

(USLME Examination) oraz w amerykańskich szkłach medycznych jako 

Subject/Comprehensive Examinations 

Wizyty przedstawicieli NBME: President Dr Aggie Butler (poprzednia wizyta: 2005; 

planowana na październik 2010, Senior Program Manager Lorena Pannizzo maj 

2009) 

Subjects Examinations (Neurology, Internal Medicine, Pediatrics, Surgery) 

International Foundation of Medicine (IV, VI 2009) , (V 2010), (IV 2011), (IV 2012) 

Clinical Science Examination studenci  5, 6 roku SMO, WL oraz w 2012 po raz 

pierwszy 4 rok – Basic Science Examination 

e. American Association of Medical Colleges (AAMC) 

AAMC reprezentuje ponad 130 amerykańskich i 7 kanadyjskich szkół 

medycznych, 400 głównych Teaching Hospitals w USA – zajmuje się 

podnoszeniem jakości usług medycznych poprzez podnoszenie jakości  edukacji 

2009 - wizyta przedstawicieli AAMC w UJ CM 

 

 



f. Global Health Learning Opportunities (GHLO) 

Od 2011: organizacja wyrosła z AAMC – stowarzyszenie 25 uniwersytetów  

(USA: University of Illinois, University of Rochester, University of California San 

Diego, Case Western oraz inne; Europa: UJ CM, uczelnie w Portugalii, Włoszech, 

Holandii, W. Brytanii, Turcji; Ameryka Południowa: Peru; Azja: Indie; Australia), 

zmierza do utworzenia wymiany studentów na kursy elektywne poprzez 

ujednolicone i utworzone strony www 

g. Canadian Resident Matching Service (CARMS): wizyta delegacji CARMS – 2009, 

Sandra Banner - CEO/Executive Director 

Wizyta odbyła się w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia 

Kanady. Od 2006 absolwenci mogą ubiegać się o staż w Kanadzie. W ciągu dwu lat 

nastąpił wzrost absolwentów z zagranicę z 4% do 21% wśród ubiegających się  

o staże w Kanadzie, co pociągnęło za sobą zainteresowanie uczelniami 

zagranicznymi. Coraz więcej ofert stażowych kierowanych jest do studentów  

z zagranicy w tym absolwentów UJ CM. 

h. US Federal Loans: 

 Akredytacja US Department of Education pozwala na udział w programie 

pożyczek federalnych dla studentów obywateli USA, pożyczki 

niskooprocentowane, 90% studentów amerykańskich korzysta z pożyczek 

 System Direct Loan: od lipca 2010 uczelnia przeszła na tryb Direct Loan, który 

omija banki jako pośredników, z DE otrzymuje na specjalnie utworzone konto  

fundusze dla studentów 

 

i. Zmiana czesnego: zmiana waluty (2007/08 USD na Euro) oraz wysokości  

 

Tabela V. Waluta i wysokość opłat  

Lata studiów  

od roku 

akademickiego 

2010/11 

4-letni 6-letni Lek-den 

1 rok  

Admission 200 Euro 

12 200 Euro 

Registration 50 Euro 

Admission 200 Euro 

11 200 Euro 

 

Admission 200 Euro 

11 000 Euro 

2 rok 12 000 Euro 11 000 Euro  

3 rok 11 000 Euro 10 000 Euro 12 500 Euro 

4 rok   9 000 Euro   8 500 Euro 13 000 Euro 



5 rok  10 500 USD 13 000 Euro 

6 rok  10 500 USD  

 

j. Promocja: 

 Targi edukacyjne, Norwegia (corocznie) 

 Wizyty wraz ze spotkaniami z kandydatami: Chicago, Kalifornia – 2008 

 Interview: 2010, 2011, 2012 (USA Chicago, Kanada Toronto) 

 

k. Współpraca z Kosciuszko Foundation: 

 Członkostwo w Kosciuszko Foundation 

 Chicago Chapter: aktywna pomoc w zakresie promocji oraz organizacji egzaminu 

i Interview w Chicago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wymiana zagraniczna studentów Wydziału Lekarskiego 

 

W latach 2008-2011 Studenci Wydziału Lekarskiego UJ CM brali udział w wymianie 

zagranicznej w ramach Programu Erasmus (część programu „Uczenie się przez całe życie” 

ang. Lifelong Learning Programme), a także wyjeżdżali na zagraniczne praktyki wakacyjne  

w ramach umów międzyuczelnianych* i innych (praktyki w Austrii - współpraca z Lions Club 

Austria; praktyki w Orleanie – umowa z Regionalnym Szpitalem w Orleanie).  

Ponadto studenci VI roku mieli szansę odbycia 3-miesięcznych studiów klinicznych  

w Uniwersytecie w Rochester, Nowy Jork (USA) a także 2-miesięcznych kursów klinicznych  

na jednej z kalifornijskich uczelni (University of California Los Angeles, University of California 

San Diego, University of California Irvine, Loma Linda University Medical Center). 

W latach 2008-2011 w ramach Programu Erasmus wyjeżdżało 32-42 osób rocznie, 

przyjeżdżało 22-32 osób (w roku akademickim 2011/12 wyjechały 43 osoby, do kwietnia 

2012 przyjechało 40).  

Ponadto 3-4 studentów VI roku wyjeżdżało do Uniwersytetu w Rochester (stan Nowy Jork, 

USA) oraz 3-5 studentów do uczelni kalifornijskich. 

*Studenci III, IV i V roku kierunku lekarskiego wyjeżdżali na praktyki wakacyjne do: 

Archangielska (Rosja, do 10 miejsc), Grodna (Białoruś, 5 miejsc), Lwowa (Ukraina, 10 miejsc), 

Symferopola (Ukraina, do 12 miejsc), Rzymu (Włochy, do 10 miejsc) i Greifswaldu (Niemcy, 

10 miejsc).  

W sumie na praktyki wakacyjne wyjeżdżało 55-68 osób. 

Podsumowanie wyjazdów WL (Erasmus, Rochester, Kalifornia, praktyki wakacyjne) 

 

Rok 

akademicki 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Liczba 

wyjazdów 

107 

(w tym 2 dent.) 

116 

(w tym 4 dent.) 

107 96 

Liczba 

przyjazdów 

91 

(w tym 10 poza 

umowami) 

93 

(w tym 12 poza 

umowami) 

100 

(w tym 7 poza 

umowami) 

75 

(w tym 2 poza 

umowami) 

 

Wydział Lekarski dysponuje obecnie miejscami na wymianę studencką w ramach Programu 

Erasmus do następujących uniwersytetów: 

Kierunek lekarski 

AUSTRIA (język niemiecki) 

Graz: Medizinische Universität Graz (2 miejsca) 

Wiedeń: Medizinische Universität Wien (2 miejsca) 

 

BELGIA (język flamandzki) 



Antwerpia: Universiteit Antwerpen (4 miejsca) 

FRANCJA (język francuski) 

Bordeaux II: Université Victor Segalen (3 miejsca) 

Lille: Université Lille 2 – Droit et Santé (2 miejsca) podpisana XII 2010 

Strasburg: Université de Strasbourg (3 miejsca) 

HISZPANIA (język hiszpański) 

Lleida: Universitat de Lleida (2 miejsca) 

Madryt: Universidad Complutense (2 miejsca) podpisana I 2009 

Malaga: Universidad de Málaga (2 miejsca) podpisana IV 2011 

Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela (2 miejsca)  

PORTUGALIA (język portugalski) 

Porto: Universidade do Porto – Institute of Biomedical Science (2 miejsca) podpisana I 2012 

SŁOWACJA (język słowacki, angielski) 

Koszyce: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (2 miejsca) 

SŁOWENIA (język słoweński) 

Lublana: Univerza v Ljubljani (1 miejsce) podpisana XI 2011 

Maribor: Univerza v Mariboru (2 miejsca) podpisana XII 2008 

SZWAJCARIA (język francuski) 

Lozanna: Université de Lausanne (1 miejsce) 

NIEMCY (język niemiecki) 

Berlin: Charité Universitätsmedizin Berlin (Freie Universität - 1 miejsce, Humboldt-

Universität zu Berlin - 1 miejsce) 

Bonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität (2 miejsca) 

Frankfurt n. Menem: Johann Wolfgang Goethe-Universität (2 miejsca) 

Homburg: Universität des Saarlandes (1 miejsce) 

Kolonia: Universität zu Köln (2 miejsca) 

Monachium: 1. Ludwig-Maximilians-Universität (5 miejsc) 

2. Technische Universität München (1 miejsce) 

Münster: Westfälische Wilhelms-Universität Münster (1 miejsce) podpisana XII 2010 

Würzburg: Julius-Maximilians-Universität Würzburg (2 miejsca) podpisana IV 2011 

WŁOCHY (język włoski) 

Cagliari: Università degli Studi di Cagliari (2 miejsca) 

Padwa: Università degli Studi di Padova (1 miejsce) 

Pawia: Università degli Studi di Pavia (1 miejsce) podpisana I 2009 

Rzym:  

1. Università degli Studi di Roma „Tor Vergata” (7 miejsc) 

2. Università Campus Bio-Medico di Roma (4 miejsca) 

3. Università degli Studi di Roma „La Sapienza” (2 miejsca) 

 

Kierunek lekarsko-dentystyczny 

HISZPANIA (język hiszpański) 



Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela (2 miejsca) podpisana XII 

2010 

TURCJA (język turecki, angielski) 

Istambuł: Marmara Üniversitesi (2 miejsca)  

WŁOCHY (język włoski, angielski) – tylko studenci IV i V roku 

Rzym: Università degli Studi di Roma „Tor Vergata” (2 miejsca) podpisana XII 2010 

 

Obecnie Wydział Lekarski posiada 73 miejsca w ramach Programu Erasmus (kierunek lekarski – 

67, lekarsko-dentystyczny – 6). 

 

Rok akademicki 2008/2009: kierunek lekarski – 51 miejsc 

2009/2010: kierunek lekarski - 57 miejsc, lekarsko-dentystyczny – 2 miejsca 

2010/2011: lekarski – 58 miejsc, lekarsko-dentystyczny – 2 miejsca 

2011/2012: lekarski – 61 miejsc, lekarsko-dentystyczny – 6 miejsc 

 



 

Ocena zajęć dydaktycznych w latach 2008 – 2011 

 

W kolejnych latach akcji oceny zajęć dydaktycznych zaobserwowano wzrastającą 

liczbę ankiet, znajduje to również odbicie w znacząco wyższym odsetku studentów, którzy 

wypełniali ankiety w kolejnych latach. Znaczący wzrost liczby wypełnionych ankiet 

zaobserwowano zwłaszcza w roku akademickim 2010/11 kiedy to udało się wprowadzić 

pilotażowo możliwość ciągłej ceny zajęć klinicznych. Akcja ta objęła zajęcia z pediatrii, chorób 

wewnętrznych oraz chirurgii dla studentów IV, V i VI roku kierunku lekarskiego. Spośród 

studentów, którzy mogli oceniać zajęcia dydaktyczne podczas akcji oceny ciągłej ponad 41% 

wypełniło co najmniej 1 ankietę. Efekt ten widać również w liczbie ankiet dotyczących 

ćwiczeń klinicznych, w roku akademickim 2010/11 liczba ta wzrosła niemal dwukrotnie  

w porównaniu z rokiem 2008/09. 

Studenci oceniali zajęcia prowadzone na Wydziale Lekarskim przeciętnie na 75-80 

punktów. W poszczególnych latach wyniki te różniły się nieznacznie. Spośród wszystkich 

analizowanych aspektów oceny zajęć dydaktycznych studenci najwyżej oceniali: zgodność 

zajęć z harmonogramem, precyzyjne określenie kryteriów oraz ich przestrzeganie oraz 

stosunek prowadzących do studentów oraz możliwość poszerzania wiedzy. Pozostałe 

aspekty oceniane były nieznacznie niżej. Spośród różnych typów zajęć realizowanych na 

Wydziale Lekarskim najwyżej oceniane były ćwiczenia kliniczne – przeciętna ocena tych zajęć 

to ponad 80 punktów w niemal wszystkich aspektach oceny.  

 

 

 



 

 

 



 

 

Ogólna ocena 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Pyt. 1: Ocena ogólna 74,2 70,9 74,7 

Pyt. 2: Poszerzanie wiedzy 81,9 76,2 80,0 

Pyt. 3: Zainteresowanie tematyką 77,1 73,9 77,9 

Pyt. 4: Przekazywanie wiedzy 78,7 76,4 79,3 

Pyt. 5: Sposób prowadzenia 75,5 72,7 76,0 

Pyt. 6: Stosunek do studentów 85,3 83,7 85,1 

Pyt. 7: Kryteria oceny 85,6 83,4 85,7 

Pyt. 8: Przestrzeganie kryteriów 89,3 88,0 89,4 

Pyt. 9: Wypełnianie harmonogramu 89,5 88,3 88,9 

Średnia ocena 78,6 75,6 78,8 

    

 

 Wykład  

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

N=1420 N=1426 N=2132 

Pyt. 1: Ocena ogólna 74,7 72,5 75,3 

Pyt. 2: Poszerzanie wiedzy 83,5 79,2 80,6 

Pyt. 3: Zainteresowanie tematyką 78,7 75,8 78,1 

Pyt. 4: Przekazywanie wiedzy 79,8 78,0 79,7 

Pyt. 5: Sposób prowadzenia 76,2 75,4 76,3 

Pyt. 6: Stosunek do studentów 87,5 86,1 87,4 

Pyt. 7: Kryteria oceny 85,0 84,7 86,0 

Pyt. 8: Przestrzeganie kryteriów 88,6 88,5 88,7 

Pyt. 9: Wypełnianie harmonogramu 90,2 89,9 90,8 

Średnia ocena 79,4 77,3 79,4 

    

 Seminarium 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

 N=1555 N=1319 N=2271 

Pyt. 1: Ocena ogólna 72,8 69,6 74,7 

Pyt. 2: Poszerzanie wiedzy 81,3 74,8 80,0 

Pyt. 3: Zainteresowanie tematyką 76,5 73,1 78,3 

Pyt. 4: Przekazywanie wiedzy 78,1 75,8 80,1 

Pyt. 5: Sposób prowadzenia 74,9 71,9 75,8 

Pyt. 6: Stosunek do studentów 83,8 83,1 84,0 

Pyt. 7: Kryteria oceny 84,8 82,2 84,9 

Pyt. 8: Przestrzeganie kryteriów 88,8 86,9 88,9 

Pyt. 9: Wypełnianie harmonogramu 89,2 87,9 88,4 



Średnia ocena 77,7 74,5 78,7 

 

 

 Ćwiczenia 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

 N=2169 N=2558 N=3038 

Pyt. 1: Ocena ogólna 73,5 70,3 73,9 

Pyt. 2: Poszerzanie wiedzy 81,8 75,6 79,3 

Pyt. 3: Zainteresowanie tematyką 75,7 73,4 77,1 

Pyt. 4: Przekazywanie wiedzy 77,7 76,0 78,1 

Pyt. 5: Sposób prowadzenia 74,8 71,9 75,2 

Pyt. 6: Stosunek do studentów 84,7 82,0 84,3 

Pyt. 7: Kryteria oceny 85,3 82,5 85,5 

Pyt. 8: Przestrzeganie kryteriów 89,6 87,8 90,4 

Pyt. 9: Wypełnianie harmonogramu 91,1 88,4 89,8 

Średnia ocena 77,8 75,0 78,2 

    

 Ćwiczenia kliniczne 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

 N=793 N=260 N=1239 

Pyt. 1: Ocena ogólna 77,7 76,5 77,1 

Pyt. 2: Poszerzanie wiedzy 83,1 80,6 82,3 

Pyt. 3: Zainteresowanie tematyką 82,2 80,0 81,1 

Pyt. 4: Przekazywanie wiedzy 82,4 81,3 81,6 

Pyt. 5: Sposób prowadzenia 79,1 76,7 78,7 

Pyt. 6: Stosunek do studentów 84,1 87,8 85,8 

Pyt. 7: Kryteria oceny 86,9 88,3 87,4 

Pyt. 8: Przestrzeganie kryteriów 88,9 89,7 89,8 

Pyt. 9: Wypełnianie harmonogramu 83,9 82,1 85,2 

Średnia ocena 81,4 80,1 80,6 

 

 



 



 

Liczba Studentów 

2008-2012 

 

  Zakres działania 

A. W okresie sprawozdawczym liczba studentów wynosiła: 

 2008/2009  -              w tym: 

studia stacjonarne 

- kierunek lekarski -  1239 

- kierunek lekarsko-dentystyczny -283 

studia niestacjonarne 

- kierunek lekarski – 306 

- kierunek lekarsko-dentystyczny – 117 

 2009/2010 -               w tym: 

studia stacjonarne 

- kierunek lekarski -  1263 

- kierunek lekarsko-dentystyczny  - 286 

studia niestacjonarne 

- kierunek lekarski – 328 

- kierunek lekarsko-dentystyczny – 101 

 2010/2011  -             w tym: 

studia stacjonarne 

- kierunek lekarski - 1333 

- kierunek lekarsko-dentystyczny  - 290 

studia niestacjonarne 

- kierunek lekarski – 328 

- kierunek lekarsko-dentystyczny – 104 

 2011/2012  -          w tym: 

studia stacjonarne 

- kierunek lekarski - 1368  

- kierunek lekarsko-dentystyczny  - 285 

studia niestacjonarne 

- kierunek lekarski –  366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- kierunek lekarsko-dentystyczny – 108 

 

B. W okresie sprawozdawczym liczba  absolwentów wynosiła: 

 2008/2009 -          w tym: 

studia stacjonarne 

- kierunek lekarski -  211 

- kierunek lekarsko-dentystyczny  -48 

studia niestacjonarne 



- kierunek lekarski – 37 

- kierunek lekarsko-dentystyczny – 35 

 2009/2010   -              w tym: 

studia stacjonarne 

- kierunek lekarski -  176                                                                                               

- kierunek lekarsko-dentystyczny  - 55 

studia niestacjonarne 

- kierunek lekarski – 48 

- kierunek lekarsko-dentystyczny – 28 

 2010/2011   -              w tym: 

studia stacjonarne 

- kierunek lekarski -  174 

- kierunek lekarsko-dentystyczny  - 66 

studia niestacjonarne 

- kierunek lekarski – 52 

- kierunek lekarsko-dentystyczny – 23 

 

Dietetyka: 

 

2010/2011 

dietetyka studia stacjonarne I stopień: 74 

dietetyka studia niestacjonarne I stopień 29 

 

2011/2012 

dietetyka studia stacjonarne I stopień : 81 (I rok) + 65 (II rok) = 146 

dietetyka studia niestacjonarne I stopień: 0 (I rok) + 18 (II rok) = 18 

dietetyka II stopień studia stacjonarne: 38 (I rok) 

 



 

Studia Doktoranckie 

 

 

5 osób występowało o urlop naukowy w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych poza 

granicami naszego kraju. 

 

Od roku 2010/11 wprowadzono system przyznawania stypendiów jedynie najlepszym 

studentom oraz zróżnicowanie ich wysokości w zależności od wyników studiów 

Organizacja I Konferencji Doktorantów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego - 

Collegium Medicum 18 maja 2011 r. z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego prof. M. Banacha, prof. S. Richa (University of Virginia, USA)) oraz 

prof. M. Nowakowskiej oraz prof. T. Guzika.  

W ramach konferencji zaprezentowano 14 doniesień ustnych i 58 plakatów. 

W maju 2012 planowana jest II Konferencja z udziałem Prezesa Fundacji Nauki Polskiej  

prof. M. Żylicza, prof. J. Lynessa (Rochester, USA) i prof. Zub - Surmy (UJ).  

Zostanie zaprezentowanych 17 doniesień ustnych i 93 plakaty  

 

 

 

 

 

Rok 

akademicki 

Liczba 

kandydatów 

Liczba 

przyjętych 

Ilość 

rezygnacji lub 

skreśleń za 

brak 

postępów w 

nauce 

Ilość 

nadanych 

stopni 

naukowych 

doktora 

Ilość obron z 

wyróżnieniem 

2008/2009 41 33 15 29 17 

2009/2010 31 30 13 34 11 

2010/2011 34 30 12 21 9 

2011/2012 53 40 5 21 7 



Inne aktywności: 

 

 Udział w Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich „Nauki molekularne dla 

medycyny” (MOL-MED)  prowadzonych w ramach partnerskich umów przez Instytut 

Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN w Krakowie, Instytut 

Farmakologii PAN w Krakowie, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w 

Krakowie oraz Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w 

Krakowie. Studia realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  

 Organizacja stomatologicznych, ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych 

dedykowanych dla kierunku lekarsko-dentystycznego (np. Gloria Orthodontiae, Festival 

of Function oraz Naukowo-Szkoleniowe Sympozjum Lekarzy Stomatologów 

w Zakopanem). 

 Współorganizacja Festiwalu Nauki, Międzynarodowej Konferencji poświęconej 

Chorobom Rzadkim 2010, Międzynarodowej Konferencji Chirurgii Ręki 2012 

 Opracowanie koncepcji budynku dla jednostek badawczych Wydziału Lekarskiego –  

w kwietniu 2012 został rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę projektu budowlanego. 

 Wprowadzenie jednolitego systemu motywacyjnego w postaci dodatków do pensji dla 

osób zatrudnionych na stanowisku asystenta z doktoratem oraz adiunkta z habilitacją. 

 Wprowadzenie systemu nagród za działalność publikacyjną w postaci nagród 

przyznawanych za publikacje w czasopismach z IF.  

 Przygotowanie wniosku o przyznanie Wydziałowi Lekarskiemu statusu KNOW. 

 Optymalizacja zatrudnienia i przeznaczenie zaoszczędzonych środków na podwyżki 

wynagrodzeń dla pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych. 

 Finansowanie nagrody Polskiej Akademii Umiejętności im. Tadeusza Browicza.  

 

Inicjatywy Studenckie (wsparcie organizacyjne) 

 

1.Gala Synapsy za rok akademicki 2010/11 

2. XVIII Rajd Eskulapów -  2011 

3. Impreza andrzejkowa dla studentów UJ CM 

4. Samorządowe spotkanie z kulturą - Teatr Słowackiego "Hamlet" 

5. Samorządowe spotkanie z kulturą - Opera Krakowska "Baron Cygański" 

6. Samorządowe spotkanie z kulturą - Fabryka Schindlera 

7. Spotkanie z Erazmusem 

8. "Synapsa ze  światem" - spotkanie informacyjne odnośnie Erazmusa 

9. Wyjazd integracyjny do Poronina "Marcowe słońce 2012 

10. Medykalia w Prokocimiu 12-13 maj 2012 

11.Doroczne Międzynarodowe Konferencje Naukowe Studentów  

 

 



 

Pracownicy Dziekanatu  w kadencji 2008 – 2012 

 

1. mgr Bogusława Adamczyk 

               Główny Specjalista Kierujący Dziekanatem 

2. mgr Bogusława Laska 

   Zastępca kierownika 

 wszelkie sprawy związane z rekrutacją na studia 

 sprawy dot. umów cywilno-prawnych związanych z prowadzeniem zajęć 

dydaktycznych oraz plany zajęć dydaktycznych w jednostkach działalności 

podstawowej wydziału 

3. mgr Anna Groń 

 wszelkie sprawy związane z tokiem studiów stacjonarnych na V i VI roku 

kierunku lekarskiego 

 sprawy dot. absolwentów studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim 

4. mgr Dagmara Chylewska  do 04.04.2009 r. 

 obsługa administracyjna studiów doktoranckich 

5. mgr Anna Tyburowska 

 sprawy związane z nadawaniem stopni naukowych doktora habilitowanego 

oraz postępowań w sprawie przedstawienia kandydatów do tytułu 

naukowego profesora 

6. mgr inż. Bogumiła Rzepka 

 wszelkie sprawy związane z tokiem studiów stacjonarnych na kierunku 

lekarsko-dentystycznym od I do V roku 

 sprawy dot. absolwentów studiów stacjonarnych na kierunku lekarsko-

dentystycznym 

7. Mirosława Słowik    do 30.06.2011 r. 

 wszelkie sprawy związane z tokiem studiów stacjonarnych na I i II roku 

kierunku lekarskiego 

8. Katarzyna Dziewońska-Radoń 

 wszelkie sprawy związane z tokiem studiów stacjonarnych na kierunku 

lekarsko-dentystycznym od I do V roku 

 sprawy dot. absolwentów studiów stacjonarnych na kierunku lekarsko-

dentystycznym 

9. Grażyna Dusza 

 wszelkie sprawy związane z przyznawaniem i ustalaniem wysokości świadczeń 

pomocy materialnej  

 dla studentów (stypendia naukowe i socjalne, zakwaterowanie w domach 

studenckich, zapomogi) 

10. mgr Agnieszka Wilk 

 wymiana studencka w ramach Programu Erasmus 



 wszelkie sprawy dot. wymiany zagranicznej studentów w ramach umów 

międzyuczelnianych i innych 

11. Renata Molenda  do 28.09.2008 r. 

 wszelkie sprawy związane z tokiem studiów niestacjonarnych na kierunku 

lekarskim od I do VI roku 

 sprawy absolwentów w/w kierunku i formy studiów 

12. mgr Małgorzata Kamieniorz   do 31.05.2011 r. 

 wszelkie sprawy związane z tokiem studiów stacjonarnych na V i VI roku 

kierunku lekarskiego 

 sprawy dot. absolwentów studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim 

13. mgr Zyta Ławrynowicz   od 06.10.2008 r. 

 wszelkie sprawy związane z tokiem studiów stacjonarnych na III i IV roku 

kierunku lekarskiego  

14. Halina Wojtecka  od 1.10.2008 r. 

 wszelkie sprawy związane z tokiem studiów niestacjonarnych na kierunku 

lekarskim od I do VI roku 

 sprawy absolwentów w/w kierunku i formy studiów 

15. mgr Katarzyna Mysior    do 14.02.2012 r. 

 sprawy  związane z konkursami na stanowiska profesora zwyczajnego 

i nadzwyczajnego oraz obsada funkcji kierowników jednostek organizacyjnych 

wydziału 

 sprawy struktury organizacyjnej wydziału 

16. Aneta Żurek     od 22.04.2009 r.  do 31.12.2011 r. 

 obsługa korespondencji Dziekanatu, promocji doktorskich i habilitacyjnych 

oraz spraw związanych z przyznawaniem nagród resortowych i uczelnianych 

oraz odznaczeń państwowych i resortowych 

17. mgr Agata Stępień od 01.07.2010 r. 

 sprawy związane z nadawaniem stopni naukowych doktora 

18. mgr Dorota Kwapisz     od 15.04.2009 r. do   30.09.2010 r.  

 obsługa administracyjna studiów doktoranckich 

19. mgr Bartłomiej Jałocha od 1.09.2010 r. 

 obsługa administracyjna studiów doktoranckich 

20. mgr Alicja Wawrzusiak  od. 27.06.2011 r. 

 wszelkie sprawy związane z tokiem studiów stacjonarnych na I i II roku 

kierunku lekarskiego 

21. mgr Magdalena Kubik od  01.07.2011 r. 

 sprawy związane z uruchomieniem kierunku "dietetyka" 

 sprawozdawczość w zakresie spraw studenckich 

 sporządzanie harmonogramu wykorzystania sal dydaktycznych 

22. mgr Agnieszka Adamczyk od. 01.02.2012 r. 



 obsługa korespondencji Dziekanatu, promocji doktorskich i habilitacyjnych 

oraz spraw związanych z przyznawaniem nagród resortowych i uczelnianych 

oraz odznaczeń państwowych i resortowych 

23. mgr Ewa Wojtkiewicz   od 15. 02.2012 r. 

 sprawy związane z konkursami na stanowiska profesora zwyczajnego 

i nadzwyczajnego oraz obsada funkcji kierowników jednostek organizacyjnych 

wydziału 

 sprawy  struktury organizacyjnej wydziału 

 

Sekcja  d/s Szkoły  Medycznej   dla Obcokrajowców  WL 

1. mgr Magdalena Stępniak 

2. mgr Joanna Florczyk 

3. mgr inż. Edyta Stańczykiewicz 

4. mgr inż. Agnieszka Papla 

5. mgr Paulina Kubylis 

6. Joanna Kulig do 01.03.2010 r. 

7. mgr  Katarzyna Wysocka-Kamińska   od. 02.01.2010 r. 

8. mgr Monika Kołek 

 

 


