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I. Dane identyfikacyjne kontroli
P/15/060 - Kształcenie i przygotowanie zawodowe kadr medycznych

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

1. Alicja Kosznik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr 95483 z dnia 23.06.2015 r.

2. Małgorzata Motylow, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do
kontroli nr 95492 z dnia 2.07.2015 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-4)

Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3A, 80-210 Gdańsk
(dalej: Uniwersytet)

Prof. dr hab. Janusz Moryś, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

(dowód: akta kontroli str. 5)

II. Ocena kontrolowanej działalności
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1:

- działania Uniwersytetu polegające na stworzeniu wewnętrznego systemu jakości
kształcenia, zapewniającego przygotowanie zawodowe kadr medycznych
zgodnie z obowiązującymi standardami.

Uniwersytet stworzył odpowiednie warunki do kształcenia na poszczególnych
kierunkach medycznych, a proces kształcenia spełniał standardy kształcenia
określone w przepisach prawa.
W ramach prowadzonej rekrutacji na pierwszy rok studiów przyjmowano
kandydatów spełniających kryteria określone w zasadach rekrutacji, oraz
w granicach limitów określonych przez Ministra Zdrowia (dalej: Minister).
Limity przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny odpowiadały
zapotrzebowaniu zgłoszonemu przez Uniwersytet.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego
1. Funkcjonowanie systemu rekrutacyjnego
1.1. W okresie objętym kontrolą (lata akademickie 2012/2013-2015/2016) Minister
określił dla Uniwersytetu limity przyjęć na Kierunku Lekarskim i Lekarsko-
Dentystycznym .
W roku akademickim 2012/2013 limity przyjęć dla prowadzonych jednolitych studiów
magisterskich:
- w formie stacjonarnej w języku polskim - 220 miejsc dla obywateli polskich

i 6 miejsc dla cudzoziemców2;

1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze:
pozytywna. pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości. negatywna.
2 W rozumieniu art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym - Dz.U. z 2012 r. poz. 572
i 742).
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w formie niestacjonarnej w języku polskim - 66 miejsc;
- w formie stacjonarnejlniestacjonarnej w języku innym niż język polski - 150

miejsc.3 W analogicznej wysokości zostały określone przez Ministra limity na
Kierunku Lekarskim w roku akademickim 2013/2014 i 2014/2015.4

W roku akademickim 2015/2016 na Kierunku Lekarskim limity wynosiły d/a studiów
prowadzonych:

w formie stacjonarnej w języku polskim dla obywateli polskich 240 miejsc, dla
cudzoziemców 6 miejsc;
w formie niestacjonarnej w języku polskim -72 miejsca,

- w formie stacjonarnejlniestacjonarnej w języku innym niż język polski
180 miejsc.5

W latach akademickich 2012/2013·2015/2016 na Kierunku Lekarsko-
Dentystycznym dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim
limity przyjęć zostały określone w wysokości 50 miejsc dla obywateli polskich oraz
dwa miejsca dla cudzoziemców. Dla studiów magisterskich prowadzonych w formie
niestacjonarnej w języku polskim limit wynosił 15 miejsc w latach 2012/2013 -
2014/2015 i 24 miejsca w roku akademickim 2015/2016. W kontrolowanym okresie
Minister nie przyznał Uniwersytetowi miejsc na jednolitych studiach magisterskich
prowadzonych w formie stacjonarnejlniestacjonarnej w języku innym niż polski.
Przyznane przez Ministra limity przyjęć na Kierunki Lekarski i Lekarsko·
Dentystyczny odpowiadały zapotrzebowaniu zgłoszonemu na poszczególne lata
akademickie objęte kontrolą.

Limity przyjęć studentów na ww. kierunkach określano na podstawie przekazanych
wytycznych Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia,
uwzględniając w szczególności możliwości dydaktyczne Uniwersytetu w zakresie
kształcenia na przedmiotowych kierunkach i zapotrzebowanie rynku pracy na
absolwentów, które oceniano na podstawie danych pochodzących z Akademickiego
Centrum Karier oraz danych uzyskanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Gdańsku.
Przy planowaniu limitów uwzględniano również: zjawisko emigracji zawodowej
młodych lekarzy oraz odchodzenie z zawodu kadry lekarskiej w wyniku osiągnięcia
wieku emerytalnego.6 Na rok akademicki 2015/2016, w wyniku analizy potrzeb
społecznych, zainteresowania kandydatów oraz możliwości dydaktycznych
Uniwersytetu, a także uwzględniając liczbę kandydatów podczas rekrutacji roku
2014/2015, obejmującą na Kierunku Lekarskim na jedno miejsce ponad 19
kandydatów, a na Kierunku Lekarsko-Dentystycznym - 36 kandydatów - zgłoszono
zwiększony limit przyjęć, który został uwzględniony w rozporządzeniu Ministra

3 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny
(Dz. U. poz. 864).
4 Na rok akademicki 2013/2014 - w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie iimitu przyjęć na
kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny - OZ.U.poz. 986, na rok akademicki 2014/2015 - w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i iekarsko-dentystyczny - OZ.U.poz. 1125).
5 Projekt z dnia 29.05.2015 r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-
dentystyczny.
6 Zapotrzebowanie na ww. kierunki na rok akademicki 2013/2014 określono zgodnie z wymogami przekazanymi w tym
zakresie przez Ministerstwo Zdrowia (pismo MZ-NSK-078-34357-1/AO/13 z dnia 7.02.2013) w wyniku analizy danych
z Akademickiego Centrum Karier (AKC) oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku (WUP) obejmujących oferty pracy dla
lekarzy medycyny w ilości 130 (AKC) i 12 (WUP) oraz lekarzy dentystów: 43 (AKC) i 8 (WUP). W okresie od stycznia do
grudnia 2012 r. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowano 137 lekarzy medycyny oraz 8 lekarzy dentystów
poszukujących pracy. W związku z określaniem propozycji iimitów przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny na rok
akademicki 2012/2013 Uniwersytet wystąpił do Pomorskiego Lekarza Wojewódzkiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy
o przekazanie informacji dol. oceny zapotrzebowania na absolwentów ww. kierunków w województwie pomorskim. Wg danych
WUP na dzień 31.12.2012 r. zarejestrowano 52 lekarzy poszukujących zatrudnienia; nie zarejestrowano poszukujących
zatrudnienia lekarzy dentystów. W okresie 1.01 do 31.12.2013 w województwie pomorskim zarejestrowano 61 lekarzy
i 5 lekarzy dentystów poszukujących pracy (w tym specjalistów). W powiatowych urzędach pracy województwa
zarejestrowano 20 ofert pracy dla lekarzy oraz 8 ofert dla lekarzy dentystów (w tym specjaliści). Wg danych AKC w ww.
okresie zarejestrowano 57 ofert dla lekarzy i 4 dla lekarzy dentystów ( w tym specjaliści).
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Zdrowia z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski
i lekarsko-dentystyczny.?

(dowód: akta kontroli str.144-177,251 ,253)

W badanym okresie Senat Uniwersytetu w podjętych uchwałach8 określił warunki
i tryb rekrutacji na I rok w latach 2012/2013 - 2015/2016. W ww. uchwałach przyjęto
m.in. że: kwalifikacja kandydatów na studia medyczne przebiega na zasadzie
konkursu, laureaci polskich centralnych olimpiad przedmiotowych z biologii lub
chemii w roku rekrutacji byli przyjmowano na pierwszy rok studiów poza
postępowaniem konkursowym.
Uchwały Senatu dotyczące rekrutacji zostały podane do publicznej wiadomości
w terminie określonym art. 169 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym to jest
do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczyły. Uchwałą
z dnia 30 maja 2011 r. Senat Uniwersytetu określił warunki i tryb rekrutacji na
pierwszy rok studiów w roku akademickim 2012/2013.9

(dowód: akta kontroli str.142)

Podczas rekrutacji na rok akademicki 2014/2015 na Kierunek Lekarski przyjęto
następujące progi punktowe:

dla studiów stacjonarnych - minimum 169 punktów, a przy zastosowaniu
kryterium biologii na poziomie rozszerzonym - 168 punktów, (w tym 95
z biologii);

- dla studiów niestacjonarnych: minimum 158 punktów, a przy zastosowaniu
kryterium biologii na poziomie rozszerzonym - 157 punktów, (w tym 80 punktów
z biologii).
Na listę przyjętych na pierwszy rok studiów na Kierunek Lekarski studia stacjonarne
wpisano 229 osób, na studia niestacjonarne 68 osób.
Badanie dokumentacji losowo wybranych siedmiu studentów10 przyjętych na
pierwszy rok studiów Kierunku Lekarskiego w roku akademickim 2014/2015
wykazało, że w trakcie procesu rekrutacyjnego zachowano wymogi (m.in. w zakresie
progów punktowych) określone w uchwale nr 20/2013 Senatu Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego z dnia 27 maja 2013 r, w sprawie warunków i trybu
rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2014/2015. Zbadane akta
osobowe były kompletne i zawierały dokumenty wymienione w § 1 pkt. 10 uchwały.
W analizowanej dokumentacji nie stwierdzono odstępstw od ustalonych kryteriów.

(dowód: akta kontroli str.191-192,197-229)

W badanym okresie w wyniku decyzji Komisji ds. Odwołań przyjęto na pierwszy rok
studiów 12 studentów11, W dziesięciu przypadkach uzasadnieniem "przyjęcia
z odwołań" było wypełnienie limitu na danym kierunku, a w dwóch - pozytywne

7 Dz. U. z 2015 r. poz. 1119.
6Uchwały Senatu Gdańskiego Uniwersytety Medycznego w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Gdańskim
Uniwersytecie Medycznym roku akademickim: 2012/2013 - Nr 20/2011 z dnia 30 maja 2011 r. zmieniona Uchwałą Nr 41/2011
z dnia 12 grudnia 2011 r.; 2013/2014 - Nr 22/2012 z dnia 28 maja 2012 r.; 2014/2015 - Nr 20/2013 z dnia 27 maja 2013 r.
zmieniona Uchwałą Nr 42/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. oraz 2015/2016 - Nr 14/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 1. zmieniona
Uchwalą Nr 33/2014 z dnia 15 grudnia 2014 1. z wyjątkiem Uchwały z dnia 30 maja 2011 r. określającej warunki i tryb rekrutacji
na pierwszy rok studiów w roku akademickim 201212013
9 z wyjątkiem Uchwały z dnia 30 maja 2011 1. określającej warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku
akademickim 2012/2013 Uchwała ta została opublikowana na stronie intemetowej Uniwersytetu 17.06.2011 r., to jest
z przekroczeniem tenminu określonego postanowieniem przepisu art. 169 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
nakładającym na uczelnię obowiązek podania jej do wiadomości publicznej w tenminiedo 31 maja roku poprzedzającego rok
akademicki, którego dotyczy. Zgodnie z wyjaśnieniem Kierownika UCR póżniejszy tenmin publikacji uchwały zostal
spowodowany zaangażowaniem biura UCR (w obsadzie dwóch pracowników na pełny etat oraz kierownik na Y, etatu) w prace
związane z przeprowadzanymi na początku czerwca trzema egzaminami, w tym dwoma wyjazdowymi dla kandydatów na
studia anglojęzyczne w Sztokhoimie i Goeteborgu, poprzedzonymi co najmniej tygodniowym okresem przygotowań oraz
trzecim - przeprowadzanym dla tzw.• starej matury" w Gdańsku, który dotyczył dwóch przedmiotów, wobec czego odbywał się
w dwóch różnych terminach. Ww. egzaminy angażowały w tym okresie cały personel biura.
10 tj 2% studentów przyjętych
11 W tym sześciu na Wydział Lekarski (z tego jednego na Kierunek Lekarski jednolite studia magisterskie stacjoname, dwóch
na Kierunek Lekarski jednolite studia magisterskie niestacjonarne, dwóch na Kierunek Lekarsko-Dentystyczny studia
stacjoname i jednego na Kierunek Lekarsko-Dentystyczny studia niestacjonarne).
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rozpatrzenie odwołania złożonego wskutek skreślenia z powodu nie złożenia
w terminie dokumentów12.

Rekrutację przeprowadzono zgodnie z ustaleniami zawartymi w uchwałach
rekrutacyjnych (uchwalanych z rocznym wyprzedzeniem). Decyzje w sprawie
przyjęcia lub nieprzyjęcia kandydata na studia podejmowane były przez Wydziałowe
Komisje Rekrutacyjne. Główną przyczyną uwzględniania odwołań było
niewykorzystanie limitu miejsc na danym kierunku.13

(dowód: akta kontroli str.230-232)
Analiza dokumentacji trzech osób przyjętych w wyniku odwołań na Kierunek
Lekarski w roku 2014/2015 wykazała, że sposób rozpatrywania odwołań był zgodny
z zasadami określonymi w uchwałach rekrutacyjnych obowiązujących w okresie
objętym kontrolą.

(dowód: akta kontroli str.247-248)
W kontrolowanym okresie w rekrutacji wzięło udział ogółem 37329 kandydatów,
z czego:
- 9749 kandydatów - w roku 2012/2013,
- 8307 kandydatów - w roku 2013/2014,
- 9470 kandydatów - w roku 2014/2015,
- 9803 kandydatów - w roku 2015/2016.

Na pierwszy rok studiów przyjęto ogółem 3 620 osób (2 770 na studia stacjonarne
oraz 850 na studia niestacjonarne), w tym 457 osób na studia w języku angielskim.14

Na Kierunek Lekarski na pierwszy rok studiów przyjęto w kontrolowanym okresie
876 osób, z tego 675 na studia stacjonarne i 201 na studia niestacjonarne (w tym
452 osoby na studia w języku angielskim).

Na Kierunek Lekarsko-Dentystyczny przyjęto 196 osób, z tego 151 osób na studia
stacjonarne i 45 na studia niestacjonarne.
Na Kierunek Pielęgniarstwo przyjęto na pierwszy rok studiów ogółem 572 osoby,
z tego na studia stacjonarne 356 osób (229 na studia I stopnia i 127 osób na studia
II stopnia) oraz 216 osób na studia niestacjonarne (168 na studia I stopnia i 48 osób
na studia II stopnia).

(dowód: akta kontroli str.178-184)
Liczba osób przyjętych na pierwszy rok studiów w poszczególnych latach
2012/2013 - 2015/2016 nie przekraczała limitów określonych przez Ministra Zdrowia
w kolejnych rozporządzeniach w sprawie limitu przyjęć na Kierunki Lekarski
i Lekarsko-Dentystyczny15.

(dowód: akta kontroli str.7,42,80,94-95,188-190,236-246)
Limity przyjęć na pierwszy rok studiów na pozostałe kierunki studiów prowadzone na
Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz na Wydziale Farmaceutycznym określały uchwały
Senatu Uniwersytetu.

(dowód: akta kontroli str.128-136)

12 dot. przywrócenia decyzją Komisji ds. Odwołań na podstawie dokumentacji szpitalnej oraz przypadku nie uzyskania
odpowiedzi w sprawie możliwości równoczesnego kontynuowania nauki na IV roku kierunku lekarsko-dentystycznego i I roku
kierunku lekarskiego.
13 Zgodnie z ww. wyjaśnieniem w przypadku dostarczenia przez kandydatów nowych wyników maturalnych po weryfikacji
w OKE byli oni również przywracani na odpowiednie miejsca na listach. Odwołania składane były po ogłoszeniu list osób
przyjętych i po immatrykulacji. W związku ze zwolnieniem miejsc przez osoby rezygnujące z danego kierunku przyjmowano
kandydatów, którzy nie zmieścili się w ustalonym progu punktowym w tenninie ogłaszania list przyjętych. Obniżano wówczas
próg punktowy o jeden punkt lub, w ramach tej samej punktacji, obniżano liczbę punktów z biologii. W ramach procesu
odwołań kandydaci przyjmowani byli w liczbie wyczerpującej limit.
14 Dane dot. lat 2012/2013- 2015/2016 - wg stanu na dzień 28.07.2015.
15 Patrz przypisy 3-4
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Zgodnie z wyjaśnieniem Prorektora ds. Rozwoju i Organizacji Kształcenia limity
przyjęć na pierwszy rok studiów na kierunkach, do których nie odnosiły się limity
określane przez Ministra określano na podstawie analizy zainteresowania zdających
(dane z rekrutacji w latach uprzednich), informacji Akademickiego Centrum Kadr,
informacji z GUS oraz zmieniających się warunków bazy lokalowej oraz wydolności
kadry dydaktycznej.

Limity przyjęć na studia prowadzone w języku angielskim określony został na
podstawie rozeznania możliwości zarówno lokalowych jak i wydolności kadry
dydaktycznej niezbędnych do harmonijnego i efektywnego nauczania.

Wysokość opłat za ww. rodzaj studiów została ustalona na podstawie analizy
kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych z realizacją tego procesu
dydaktycznego, z uwzględnieniem analizy opłat pobieranych przez inne uczelnie.

(dowód: akta kontroli str.251-254)

W kontrolowanym okresie wysokość opłat za ww. kierunki studiów w kolejnych
latach kontrolowanego okresu została ustalona Zarządzeniami Rektora Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego Nr 4/2012 z dnia 5 stycznia 2012 r., Nr 5/2013 z dnia
19 lutego 2013 r., Nr 1/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r. oraz Nr 5/2015 z dnia
29 stycznia 2015 r.

(dowód: akta kontroli stL255-269)

W latach 2012-2015 przychody Uniwersytetu w poszczególnych latach wyniosły:
153971 529,88 zł w 2012 L, 174739969,21 zł w 2013 L, 171 570589,91 zł
w 2014 r. i 149686160,20 zł w 2015 r.16

Przychody własne Uniwersytetu wyniosły odpowiednio: 46464485,82 zł;
55404356,31 zł; 52651 213,92 zł i 25811 453,81 zł, w tym:
- z tytułu płatnej edukacji 34 760 711,06 zł; 41 302 154,13 zł; 37483745,15 zł

i 19940718,38 zł., w tym:
- z tytułu studiów prowadzonych w języku angielskim: 20824057,23 zł;

26443688,90; 25898237,42 zł i 11 648278,82 zł.
(dowód: akta kontroli str. 6)

W kontrolowanym okresie Uniwersytet nie uruchamiał nowych kierunków studiów.

(dowód: akta kontroli str. 186)

1.2. W kontrolowanym okresie Uniwersytet nie zwiększył ogólnej liczby osób
przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych powyżej 2% przyjętych w roku
poprzednim: w roku akademickim 2012/2013 przyjęto 939 osób, w roku 2013/2014-
953 osoby, to jest 100,95% osób przyjętych w roku poprzednim, a w roku 2014/2015
- 878 osób, czyli 92,13 % przyjętych w roku poprzednim.

(dowód: akta kontroli str. 185)

1.3. Opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, zgodnie z art. 98
ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym stanowiły przychody
Uniwersytetu.

W kontrolowanym okresie wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem
na studia została określona Zarządzeniami Rektora Uniwersytetu17 w wysokości:
- 150 zł dla ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które

postępowanie kwalifikacyjne obejmowało sprawdziany uzdolnień artystycznych
(studia I stopnia stacjonarne kierunek techniki dentystyczne),

16 Za 2015 r. dane do dnia 27,07,2015 r,
17 Zarządzenie Nr 22/2012 z dnia 2,04,2012 r, w sprawie wysokości opłat za postepowanie związane z przyjęciem na studia
w roku akademickim 2012/2013, Nr16 z dnia 21,05,2013 - opłaty na rok akademicki 2013/2014, Nr 23/2014 z dnia 12,06,2014
- opłaty na rok akademicki 2014/2015 oraz Nr 23/2015 z dnia 29,05,2016 - opłaty na rok akademicki 2015/2016,
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Ocena cząstkowa

Opis stanu
faktycznego

100 zł dla ubiegających się o przYjęcie na kierunki studiów, na które
postępowanie kwalifikacyjne obejmowało sprawdziany sprawności fizycznej
(studia I stopnia stacjonarne kierunek fizjoterapia i ratownictwo medyczne),

- 85 zł dla ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów.
(dowód: akta kontroli str.137-141)

Z ww. tytułu uzyskano przychody w wysokości: 1 135751,50 zł w 2012 r.;
1192884 zł w 2013 r.; 2578827 zł w 2014 r oraz 953 269 zł za pierwsze półrocze
2015 r.

(dowód: akta kontroli str.143)
W działalności Uniwersytetu w zakresie funkcjonowania systemu rekrutacyjnego
nie stwierdzono nieprawidłowości.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie funkcjonowanie systemu rekrutacyjnego
w Uniwersytecie. Na pierwszy rok studiów przyjmowano kandydatów spełniających
kryteria określone w zasadach rekrutacji, w granicach limitów określonych przez
Ministra. Limity przyjęć na Kierunki Lekarski i Lekarsko-Dentystyczny odpowiadały
zapotrzebowaniu zgłoszonemu przez Uniwersytet.

2. Zgodność procesu kształcenia z obowiązującymi
standardami

2.1. W Uniwersytecie w latach akademickich 2012/2013; 2013/2014 i 2014/2015
Rady Wydziałów: Lekarskiego, Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Farmaceutycznego
realizowały kompetencje określone wart. 68 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
uchwalając plany studiów dla prowadzonych kierunków studiów, cykle kształcenia
dla danego kierunków studiów, programy i efekty kształcenia dla studiów
doktoranckich, programy nauczania na studiach podyplomowych i programy studiów
dla poszczególnych kierunków studiów.
Programy i plany kształcenia odpowiadały wymogom określonym przepisami
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 pażdziernika
2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku
i poziomie kształcenia18w zakresie: ogólnej liczby godzin, łącznej liczby punktów
ECTS19, treści kształcenia, udziału treści kierunkowych prowadzonych w formie
ćwiczeń.

(dowód: akta kontroli str.696-726;727-948;949-977)
Obowiązujący w Uniwersytecie Regulamin studiów20 precyzował m.in. kwestie
dotyczące toku studiów, praw i obowiązków studentów, zasad zaliczania roku
studiów, zaliczania zajęć w przypadku przeniesienia studenta z innej uczelni,
uzyskiwania urlopów, nagród i wyróżnień oraz warunków ukończenia studiów.

Treść Regulaminu studiów była zgodna z wymogami określonymi w przepisach
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, (w szczególności z art. 160, 161, 162, 165,
172) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25
września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia
regulaminu studiów w uczelniach21

(dowód: akta kontroli str.270-291)

18 Dz.U. z 2014r.poz.1370
19 Europejski System transferu Punkt6w-wartość liczbowa odpowiadająca wkładowi pracy studenta potrzebna do uzyskania
zaliczenia,
20 Uchwała nr 13/2015 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 30 marca 2015 r. o zmianie Regulaminu studi6w
uchwalonego Uchwałą nr 12/2009 Senatu GUMed z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu studi6w
21 (Dz. U. poz. 1302) (poprzednio obowiązywało rozporzadzeniez dnia 19 lipca 2011 r. Dz.U. Nr 160 poz. 958)
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W okresie objętym kontrolą (wg danych na rok akademicki 2015/2016)
w Uniwersytecie do minimum kadrowego zaliczono ogółem:
- 80 nauczycieli akademickich z posiadających tytuł lub stanowisko profesora,
- 161 nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora habilitowanego,
- 519 nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora,
- 198 pozostałych nauczycieli akademickich.

Na Wydziale Lekarskim:
- na Kierunku Lekarskim minimum kadrowe stanowiło łącznie 397 nauczycieli

akademickich w tym: 44 profesorów, 76 doktorów habilitowanych oraz
277 doktorów,

- na Kierunku Lekarsko-Dentystycznym minimum kadrowe stanowiło łącznie
36 nauczycieli akademickich w tym: 3 profesorów, 6 doktorów habilitowanych
oraz 27 doktorów.

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu:
- na Kierunku Pielęgniarstwo minimum kadrowe stanowiło łącznie 21 nauczycieli

akademickich w tym: 3 profesorów, 4 doktorów habilitowanych oraz
14 doktorów,

- na Kierunku Położnictwo minimum kadrowe stanowiło łącznie 13 nauczycieli
akademickich w tym: 2 profesorów, 5 doktorów habilitowanych oraz 6 doktorów.

Na Wydziale Farmaceutycznym:
- na Kierunku Analityka Medyczna minimum kadrowe stanowiło łącznie 18

nauczycieli akademickich w tym: 3 profesorów, 4 doktorów habilitowanych oraz
10 doktorów (pozostali: jeden nauczyciel akademicki).

Każdy obszar kształcenia, do którego przyporządkowano ww. kierunki studiów, był
reprezentowany w minimum kadrowym przez nauczycieli akademickich
posiadających dorobek naukowy w obszarze wiedzy odpowiadającym temu
obszarowi kształcenia. Nauczyciele akademiccy zaliczeni do minimum kadrowego
posiadający tytuł bądź stanowisko profesora lub stopień naukowy doktora
habilitowanego prowadzili zajęcia dydaktyczne na ww. kierunkach studiów
w wymiarze powyżej 30 godzin dydaktycznych, natomiast nauczyciele posiadający
stopień naukowy doktora prowadzili zajęcia dydaktyczne w wymiarze powyżej
60 godzin dydaktycznych.

W okresie objętym kontrolą zajęcia dydaktyczne prowadzone były przez nauczycieli
akademickich posiadających dorobek naukowy w dziedzinach nauki oraz
dyscyplinach naukowych do których odnoszą się efekty kształcenia na
poszczególnych kierunkach studiów22.

(dowód: akta kontroli str.374-379;624-650)

W roku akademickim 2014/2015 proporcje liczby nauczycieli akademickich
zaliczanych do minimum kadrowego w stosunku do liczby studentów na Wydziale
Lekarskim:
- na Kierunku Lekarskim wyniosły: jeden nauczyciel akademicki przypadał na

czterech studentów,

22 na Wydziale Lekarskim na Kierunku Lekarskim, na Kierunku Lekarsko-Dentystycznym, na Wydziale Nauk o Zdrowiu na
Kierunkach Pielęgniarstwo, Położnictwo, Fizjoterapia oraz na Wydziale Farmacji na Kierunku Analityka Medyczna,
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- na Kierunku Lekarsko-Dentystycznym jeden nauczyciel akademicki przypadał na
ośmiu studentów.

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu:
- na Kierunku Pielęgniarstwo jeden nauczyciel akademicki przypadał na 19

studentów,
Na Wydziale Farmaceutycznym:
- na Kierunku Analityka Medyczna jeden nauczyciel przypadał na 11 studentów.

(dowód: akta kontroli str.370-380)
Przyjęte w Uniwersytecie zasady ustalania minimum kadrowego były zgodne
z przepisami rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia studiów na
określonym kierunku i poziomie kształcenia (w szczególności §§ 12;13;14;17).
W okresie objętym kontrolą Senat Uniwersytetu określił zasady ustalania wymiaru
pensum dydaktycznego i zasady jego rozliczania23.W powyższych aktach określono
roczny wymiar pensum dydaktycznego dla wszystkich nauczycieli akademickich,
zasady ustalania dydaktycznych godzin obliczeniowych, warunki obniżania pensum
dydaktycznego, zasady przyznawania godzin ponadwymiarowych oraz zasady
planowania sprawozdawania z wykonania pensum dydaktycznego, co było zgodne
z art. 130 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

(dowód: akta kontroli str.381-396)
Jednostki dydaktyczne Uniwersytetu w okresie objętym kontrolą dokonywały
planowania i sprawozdawały wykonanie m.in. pensum w programie "ePensum" na
stronie pensum https:llepensum.gumed.edu.pl.

Badanie prawidłowości rozliczania pensum w roku akademickim 201412015
przeprowadzone na próbie wykonania pensum przez 15 nauczycieli akademickich
z Wydziału Lekarskiego, 4 nauczycieli akademickich z Wydziału Nauk o Zdrowiu
oraz 7 nauczycieli akademickich z Wydziału Farmaceutycznego potwierdziło, że
rzeczywisty wymiar pracy nauczycieli był rozliczony zgodnie z zasadami
określonymi w obowiązującej w tym zakresie Uchwale Senatu.

(dowód: akta kontroli str.397-524)
W pomieszczeniach dydaktycznych, salach ćwiczeniowych i seminaryjnych m.in.
w Katedrze Pielęgniarstwa, Zakładzie Stomatologii, Centrum Medycyny Inwazyjnej
oraz Bibliotece Głównej i Czytelni zapewniono odpowiednie warunki do prowadzenia
i przygotowania się do zajęć dydaktycznych.
Ponadto Uniwersytet jest w trakcie tworzenia Centrum Symulacji Medycznej.

(dowód: akta kontroli str.525-530;651-670)
W roku akademickim 2014/2015 przykładowe uśrednione proporcje poszczególnych
rodzajów zajęć dydaktycznych kształtowały się następująco:
I. Na Wydziale Lekarskim:
1) na Kierunku Lekarskim:

a) na pierwszym roku studiów: ogółem
liczba godzin wyniosła 882, w tym: fakultety24 (90 godzin zajęć
dydaktycznych),

- obciążenie studenta wynosiło:
o semestralnie 382,5 godziny,

23 Uchwala nr 24/2012 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 28 maja2012 r. w sprawie ustalenia wymiaru
pensum dydaktycznego i zasad jego rozliczania w roku akademickim 2012/2013; Uchwala nr 18/2013 Senatu Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego z dnia 27 maja2013 r. w sprawie ustalenia wymiaru pensum dydaktycznego i zasad jego rozliczania
w roku akademickim 2013/2014; Uchwala nr 18/2013 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 maja2014 r.
w sprawie ustalenia wymiaru pensum dydaktycznego i zasad jego rozliczania w roku akademickim 2014/2015
24 (ćwiczenia, wykłady, seminaria)
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o tygodniowo 25,5 godzin,
o dziennie 5,1 godziny.

b) na szóstym roku studiów:
- ogółem liczba godzin wyniosła 1.020 w tym: fakultety 50 godzin zajęć

dydaktycznych.
- obciążenie studenta wynosiło:
o semestralne 510 godzin,
o tygodniowe 34 godziny,
o dzienne 6,8 godzin.

2) Na Kierunku Lekarsko-Dentystycznym:
a) na pierwszym roku studiów:

ogółem liczba godzin wyniosła 896 w tym: fakultety 30 godzin zajęć
dydaktycznych.

- obciążenie studenta wynosiło:
o semestralne 388 godzin
o tygodniowe 25,9 godzin,
o dzienne 5,2 godzin.

b) na piątym roku studiów:
- ogółem liczba godzin wyniosła 1185 w tym: fakultety 15 godzin zajęć

dydaktycznych.
- obciążenie studenta wynosiło:

o semestralne 592,5 godzin,
o tygodniowe 39,5 godziny,
o dzienne 7,9 godzin.

II. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu na Kierunku Fizjoterapia:

a) na pierwszym roku studiów (licencjat) semestralne obciążenie studenta
wynosiło 450 godzin, 30 godzin tygodniowo, 5,9 godzin dziennie,

b) na trzecim roku (licencjat) semestralne obciążenie studenta wynosiło
515 godzin, 34,3 godzin tygodniowo i dzienne 6,87 godzin.

III. Na Wydziale Farmaceutycznym na Kierunku Analityka Medyczna:

a) na pierwszym roku studiów:
- ogółem liczba godzin wyniosła 651 w tym fakultety (321 godzin

w pierwszym semestrze oraz 330 godzin w drugim semestrze).
- obciążenie studenta wynosiło:
o semestralne 355,5 godzin,
o tygodniowe 23,7 godzin,
o dzienne 4,74 godzin.

b) na piątym roku studiów:
- ogółem liczba godzin wyniosła 570 (fakultety).
- obciążenie studenta wynosiło:
o semestralne 315 godzin,
o tygodniowe 21 godzin,
o dzienne 4,2 godziny.

W Uniwersytecie na ww. Wydziałach zajęcia dydaktyczne prowadzono w godzinach
8.00 do 18.30.

(dowód: akta kontroli str.678-683;684-694;324)

W latach akademickich 2012/2013-2014/2015 w Uniwersytecie liczba studentów na
Wydziale Lekarskim na Kierunku Lekarskim wynosiła ogółem 4.743 osoby, w tym
liczba studentów studiów stacjonarnych wynosiła 3.883 osoby zaś studiów
niestacjonarnych 860 osób.
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Na Wydziale Nauk o Zdrowiu na Kierunku Pielęgniarstwo liczba studentów wynosiła
ogółem 1302 osoby w tym liczba studentów studiów stacjonarnych wynosiła 942 zaś
studiów niestacjonarnych 360 osób.

Na Kierunku Położnictwo liczba studentów wynosiła ogółem 526 osób w tym liczba
studentów studiów stacjonarnych wynosiła 406 zaś studiów niestacjonarnych
120 osób.
Na Wydziale Farmaceutycznym na Kierunku Analityka Medyczna liczba studentów
wynosiła ogółem 569 osób w tym liczba studentów studiów stacjonarnych wynosiła
513 zaś studiów niestacjonarnych 56 osób, co było zgodne z art. 163 ust. 2 ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym.

(dowód: akta kontroli str.531-545)
W okresie objętym kontrolą w Uniwersytecie obowiązywało Zarządzenie nr 20/2011
Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie
liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych w Gdańskim
Uniwersytecie Medycznym.
Liczebność grup studenckich na zajęciach dydaktycznych ustalono m.in.:
- wykłady prowadzi się łącznie dla wszystkich studentów roku i kierunku studiów,

na roku liczącym ponad 150 studentów, a także gdy podyktowane jest to
warunkami lokalowymi, można prowadzić zajęcia w dwóch grupach
wykładowych,

- seminaria prowadzi się w grupach 15-30 osobowych, ćwiczenia kliniczne należy
prowadzić w grupach 4-6 osobowych, zajęcia praktyczne w grupach 4-8
osobowych.

Na Kierunkach Pielęgniarstwo i Położnictwo zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe
prowadzono w grupach 4-8 osobowych, ćwiczenia w przychodniach społecznej
służby zdrowia i aptekach należało prowadzić w grupach 4-5 osobowych, ćwiczenia
laboratoryjne należało prowadzić w grupach 5-15 osobowych.
Na zajęciach fakultatywnych stosuje się następującą zasadę ustalania liczebności
grup studenckich: liczebność grup klinicznych - nie mniejsza niż 6 osób, liczebność
grup nie klinicznych - nie mniejsza niż 12 osób, liczebność grup seminaryjnych - nie
mniejsza niż 24 osoby. Nie określono maksymalnej liczebności grup.

(dowód: akta kontroli str.368-369)

W Uniwersytecie Uchwałą Senatu Nr 50/12 wdrożono wewnętrzny system
zapewnienia jakości kształcenia25. Za jego funkcjonowanie odpowiadała Senacka
Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, w skład której wchodziły następujące
zespoły:
- Zespół ds. efektów kształcenia,
- Zespól ds. jakości kształcenia,
- Zespół ds. infrastruktury naukowej i dydaktycznej,
- Zespół ds. współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.
Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia ściśle współpracowała z:
- Wydziałowymi Komisjami ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia,
- Biurem ds. Kształcenia,
- Senacką Komisją Rozwoju Uczelni,
- Senacką Komisją Spraw Studenckich i Studiów Doktoranckich,
- Senacką Komisją Oceny Nauczycieli Akademickich.

25 Uchwała nr 50/2012 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia
w Gdańskim Uniwersy1ecieMedycznym Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
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W skład każdego zespołu wchodzili kierownicy kierunków, przedstawiciele
nauczycieli akademickich, samorządu studenckiego oraz samorządu doktorantów,

Do zadań Wydziałowych Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia26 należało:
- analiza, ocena i doskonalenia efektów kształcenia,
- doskonalenie udziału interesariuszy w określaniu i współtworzeniu efektów

kształcenia,
- identyfikowanie efektów kształcenia na rynku pracy,
- ocena działalności naukowej jednostki w zakresie obszaru wiedzy związanej

z kształceniem,
- analiza i ocena infrastruktury dydaktycznej i naukowej,

analiza i ocena form i zakresu wsparcia administracyjnego socjalnego
studentów,

- doskonalenie systemu informacyjnego Uczelni,
- doskonalenie efektywności działań naprawczych

(dowód: akta kontroli str,311-313;360-367)

W Uniwersytecie na Wydziale Lekarskim obliczania średniej ze studiów dokonywano
zgodnie z zapisem zawartym w § 38 pkt 8 Regulaminu studiów. Podstawą
obliczenia ostatecznego wyniku:

- jednolitych studiów magisterskich, których program nie przewidywał
egzaminu dyplomowego była średnia wszystkich ocen pozytywnych
z egzaminów uzyskanych w ciągu całego okresu studiów,

- studiów kończących się przygotowaniem pracy dyplomowej i złożeniem
egzaminu dyplomowego były wyniki uzyskane w zaliczonych latach studiów,

- studiów kończących się egzaminem dyplomowym były wyniki uzyskane
w zaliczonych latach studiów,

W dyplomie ukończenia studiów wpisywano ostateczny wynik studiów otrzymany
przez wyrównanie średniej arytmetycznej ocen do pełnej oceny.

(dowód: akta kontroli str.290;675-677)

W kontrolowanym okresie w Uniwersytecie opracowano procedury dotyczące
jakości kształcenia pielęgniarek i położnych. Senat Uniwersytetu podjął dwie
uchwały w tym zakresie:

- Nr 56/2012 z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie określenia efektów kształcenia
dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach I i II stopnia realizowanych na Wydziale
Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej
i Tropikalnej,

- Nr 57/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia
dla kierunku Położnictwo na studiach I i II stopnia realizowanych na Wydziale
Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej
i Tropikalnej.

Nauczanie na kierunkach Pielęgniarstwo i Położnictwo odbywało się w strukturze
organizacyjnej umożliwiającej sprawną realizację procesu dydaktycznego. W uczelni
funkcjonowała Katedra Pielęgniarstwa z wchodzącymi w jej skład sześcioma
Zakładami.27

26 Na Wydziale Lekarskim, Wydziale Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
oraz na Wydziale Farmaceutycznym.
27 Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, Pielęgniarstwa Ogólnego, Pielęgniarstwa
Położniczo-Ginekologicznego, Pielęgniarstwa Społecznego i Promocji Zdrowia, Zarządzania w Pielęgniarstwie.
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Dodatkowo w strukturze Oddziału Pielęgniarstwa były posadowione Zakłady
Propedeutyki Onkologii i Toksykologii Klinicznej.
Oddział Pielęgniarstwa posiadał bazę dydaktyczną zapewniającą odpowiednią
jakość kształcenia pielęgniarek i położnych.

Nauczanie przedmiotów z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa prowadzili
nauczyciele akademiccy posiadający prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub
położnej posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie nauczanych
przedmiotów.

Ćwiczenia i praktyczna nauka zawodu odbywała się w jednostkach
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego oraz w innych szpitalach na terenie
województwa pomorskiego w ramach odrębnych umów.

Monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia dobywało się za pomocą procedur
stosowanych przez Wydziałową Komisję ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.
Na Wydziale Nauk o Zdrowiu przeprowadzano ankiety, za pomocą których studenci
dokonywali oceny zajęć dydaktycznych. Ankiety były anonimowe i przeprowadzano
je w formie elektronicznej. Wyniki ankietyzacji były opracowywane w formie średniej
arytmetycznej i przedstawiane Senackiej Komisji ds. Oceny Nauczycieli
Akademickich.
Innym narzędziem zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale były hospitacje
diagnozujące, które pozwalały zwrócić uwagę na osiąganie podstawowych celów
procesu edukacyjnego (określony poziom wiedzy i określone umiejętności
studentów) poprzez sprawdzenie warunków odbywania zajęć.
Jedną z podstawowych form oceny wyników kształcenia były rady pedagogiczne,
w skład których wchodzili: Prodziekan, Kierownicy i przedstawiciele jednostek
dydaktycznych prowadzących zajęcia na danym roku, opiekun roku, przedstawiciele
studentów (starości). Podczas rad pedagogicznych odbywających się jeden raz
w semestrze dokonywano podsumowania przebiegu zajęć dydaktycznych, wyników
nauczania, frekwencji i zachowania na zajęciach. Omawiano propozycje odnośnie
warunkowego promowania na następny rok, wyjaśniano kwestie sporne
dotyczących np.: regulaminu studiów lub regulaminu dydaktycznego jednostki,
ustalenie terminarza egzaminów i zaliczeń końcowych na następny semestr,
składano propozycje dotyczące planu zajęć. Wnioski w postaci protokołu z Rady
przekazywane są Dziekanowi Wydziału.
Proces kształcenia pielęgniarek i położnych przebiegał w oparciu o plany nauczania
skonstruowane w sposób zapewniający osiągnięcie ogólnych i szczegółowych
efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych,
które opisane były przez obowiązujące ministerialne standardy kształcenia dla tych
kierunków.

Jedną z form kształcenia na Kierunku Położnictwo i Pielęgniarstwo było
samokształcenie stanowiące ok. 15% wszystkich godzin dydaktycznych
realizowanych w cyklu kształcenia. Zajęcia realizowane były bezpośrednio przez
studentów, bez udziału nauczyciela akademickiego, a wiedza zdobyta przez
studentów w ten sposób była weryfikowana przez kierowników dydaktycznych
poszczególnych przedmiotów.
Częścią programów kształcenia na studiach II stopnia Kierunków Pielęgniarstwo
i Położnictwo była oferta zajęć fakultatywnych. Studentom oferowano zajęcia
w liczbie 600 godzin, z których zobowiązani byli wybrać i zrealizować minimum
60 godzin zajęć, za które otrzymują 3 punkty ECTS.

(dowód: akta kontroli str.319-322;546-621;622-647)
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W okresie objętym kontrolą Uniwersytet prowadził ocenę jakości kształcenia przy
wykorzystaniu ankiety on-line.

W roku akademickim 2012/2013 liczba respondentów wyniosła 1635, odsetek
zwrotów wyniósł 29,8%, liczba ankiet oceniających nauczycieli wyniosła 12038.

W roku akademickim 2013/2014 liczba respondentów wyniosła 2029, odsetek
zwrotów 37,2%, liczba ankiet oceniających nauczycieli 17796.

W roku akademickim 2014/2015 liczba respondentów wyniosła 2414, odsetek
zwrotów 44,5%, liczba ankiet oceniających nauczycieli 25195 (do 31.08.2015 r.).

Oceny wynikające z kolejnych edycji ankiet uwzględniano podczas okresowych
ocen nauczycieli akademickich dokonywanych przez Senacką Komisję ds. Oceny
Nauczycieli Akademickich.

(dowód: akta kontroli str.309)

W Uniwersytecie na poszczególnych Wydziałach wyznaczeni Kierownicy praktyk
zapewniali przygotowanie odpowiedniej propozycji realizacji praktyk. Czas ich
trwania określał program studiów. Rodzaj praktyki był związany z zaawansowaniem
studiów. Praktyki odbywały się zarówno w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym jak
i szpitalach oraz poradniach Trójmiasta. Na życzenie studenta możliwe było odbycie
praktyki w innym szpitalu lub poradni pod warunkiem podpisania umowy
zapewniającej realizację praktyki zawodowej, zgodnie z określonymi w programie
założeniami. Szczegółowe informacje nt.: rodzajów praktyk na Wydziale Lekarskim,
czasu ich trwania, rodzajów miejsc odbywania praktyk gromadzone były
w elektronicznej "Bazie praktyk". Na kierunkach studiów realizowanych na Wydziale
Lekarskim od 2013 r. zapisy na wakacyjne praktyki zawodowe odbywały się on-line.
Od 2016 r. zapisami on-line planuje się objąć także praktyki zawodowe na
pozostałych wydziałach Uniwersytetu. Studenci Uniwersytetu nie ponosili kosztów
związanych z realizacją praktyk.

(dowód: akta kontroli str.313; 316;648-650;673-674)

2.2. W okresie objętym kontrolą Uniwersytet zawarł trzy umowy, których
przedmiotem było udostępnienie Uniwersytetowi przez podmioty lecznicze jednostek
organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia kształcenia przed- i podyplomowego
w zawodach medycznych, tj.:
1) Umowa udostępnienia oddziałów klinicznych z dnia 14.03.2013 r. zawarta

z Wojewódzkim Szpitalem Psychiatryczny w Gdańsku. Przedmiotem umowy
było udostępnienie Uniwersytetowi przez Szpital oddziałów szpitalnych na
potrzeby wykonywania zadań polegających na kształceniu przed
i podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. W celu realizacji ww. zadań Szpital
udostępnił Uniwersytetowi: Oddział Psychiatryczny oraz Oddział Psychiatryczny
dla Dzieci i Młodzieży, w którym zorganizowano Klinikę Psychiatrii Rozwojowej,
Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego. Wartość ww. umowy w okresie
objętym kontrolą wyniosła 237.110,80 zł.

2) Umowa udostępnienia oddziałów klinicznych z dnia 1.10.2012 r. zawarta
z Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z 0.0.28. Przedmiotem umowy było
udostępnienie Uniwersytetowi przez Szpital oddziałów szpitalnych na potrzeby
wykonywania zadań polegających na kształceniu przed i podyplomowym
w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
i promocją zdrowia. W celu realizacji ww. zadań Szpital udostępnił uczelni
oddziały kliniczne: Oddział Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia

26 do 30.09.2013 r. pod nazwą Pomorskie Centrum Traumatologii
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Dzieci na potrzeby działania Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii
i Żywienia Dzieci, Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu na
potrzeby działania Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu oraz
Oddział Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży na potrzeby działania Kliniki
Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży oraz salę wykładową w przypadku
zaistnienia potrzeb dydaktycznych. Wartość ww. umowy w okresie objętym
kontrolą wyniosła 1.291.511,20 zł.

3) Umowa udostępnienia Oddziału Klinicznego waz z częścią dydaktyczną
z 29.01.2013 r. zawarta z Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy
Sp. z o. o. Przedmiotem umowy było udostępnienie uczelni Oddziału
Klinicznego na potrzeby wykonywania zadań polegających na kształceniu przed
i podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia wraz z bazą pomieszczeń na
przeznaczoną na cele dydaktyczne. Ww. Oddział Kliniczny przeznaczono na
funkcjonowanie Kliniki Chorób Zakaźnych. Wartość ww. umowy w okresie
objętym kontrolą wyniosła 593.129,60zł.

Powyższe umowy zawierały elementy określone wart. 89 ust. 5 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej29.

W latach 2013-2015 Sekcja Kontroli Wewnętrznej Uniwersytetu nie prowadziła
kontroli wykonywania zadań badawczych i dydaktycznych prowadzonych przez
kadrę naukową uczelni w zakresie kształcenia przed i podyplomowego w zawodach
medycznych u udostępniających oddziały lecznicze na podstawie zawartych umów
z Uniwersytetem.

(dowód: akta kontroli str.292-307)
2.3. W latach 2013-2015 Polska Komisja Akredytacyjna dokonała oceny
programowej na dwóch kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Nauk
o Zdrowiu: na Kierunku Fizjoterapia oraz na Kierunku Położnictwo.
Uchwałą Nr 331/2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia
20.06.2013 r. przyznało ocenę pozytywną na Kierunku Fizjoterapia na poziomie
studiów I i II stopnia na okres 5 lat.
Uchwałą Nr 198/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9.04.2015 r.
przyznało ocenę pozytywną na Kierunku Położnictwo na poziomie studiów I i II
stopnia na okres 5 lat.

(dowód: akta kontroli str.317-318;322-323)
2.4. Uniwersytet 20.09.2013 r. wystąpił z wnioskiem do Krajowej Rady
Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych o udzielenie kolejnej akredytacji na
kierunkach: Pielęgniarstwo i Położnictwo (poprzednia akredytacja obowiązywała
wokresie 22.12.2008 r. do 22.12.2013 r.). Złoźony wniosek spełniał wymagania
przewidziane w §11 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada
2012 r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych30

Uczelnia otrzymała certyfikat wystawiony na podstawie Decyzji nr 26/IV/2014
Ministra Zdrowia z dnia 6.05.2014 r. przyznający akredytację na kierunku
Pielęgniarstwo na okres 5 lat oraz certyfikat wystawiony na podstawie Decyzji
nr 27/IV/2014 Ministra Zdrowia z dnia 6.05.2014r. przyznający akredytację na
kierunku pielęgniarstwo na okres 5 lat.

Zespół Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych 12.11.2013 r.
złożył wizytę akredytacyjną w Uniwersytecie. W wyniku przeprowadzonej wizytacji

29 Dz. U. z 2015 r.poz.618 ze zm.
30 Dz. U. z 2012r. poz.1441
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Ocena c~ąstkowa

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

oraz po rozpatrzeniu wniosku akredytacyjnego wydane zostały akredytacje dla
Kierunków Położnictwo i Pielęgniarstwo obowiązujące do 6.05.2019 r.

(dowód: akta kontroli str.340-359)

2.5. W Uniwersytecie monitoring karier zawodowych absolwentów prowadziło
Akademickie Centrum .Karier31, do którego zadań należało m.in. wspieranie
absolwentów w wejściu na rynek pracy oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia,
odpowiadającego ich aspiracjom i kwalifikacjom, organizacja szkoleń, warsztaty
dotyczące autoprezentacji i radzenia sobie w czasie rozmów kwalifikacyjnych,
przygotowujące do wejścia na rynek pracy, prowadzenie doradztwa zawodowego:
ustalenie predyspozycji zawodowych, precyzowanie ścieżki zawodowej,
bezpośredni kontakt z pracodawcami, gromadzenie informacji o medycznym rynku
pracy, aktywne poszukiwanie ofert pracy dla przyszłych absolwentów oraz ich
zbieranie i udostępnianie, prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów
poszukujących pracy.

(dowód: akta kontroli str.312-359)
W trakcie kontroli została przeprowadzona ankieta pn. "Subiektywna ocena jakości
kształcenia dokonana przez studenta". Przygotowano 5.080 ankiet, liczba
uzyskanych odpowiedzi wyniosła 562. Uczestnicy ankiety wyrazili duży poziom
satysfakcji m.in co do zgodności zajęć z planem studiów, przygotowania nauczycieli
akademickich pod względem merytorycznym, liczebności grup ćwiczeniowych oraz
dostępności do nowoczesnych narzędzi dydaktycznych.

(dowód: akta kontroli str.978)

W działalności kontrolowanej jednostki w zakresie zapewnienia odpowiednich
warunków kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów oraz zgodności
procesu kształcenia z obowiązującymi standardami nie stwierdzono
nieprawidłowości.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Uniwersytetu zapewniające
zgodność procesu kształcenia z obowiązującymi standardami.

V. Pozostałe informacje i pouczenia
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK32 kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się
do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku.

Gdańsk, dnia 34Jrześnia 2015 r.

Kontroler
Małgorzata Motylaw

Główny specjalista kp.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor

ki~p;~'~"""'"
31 wcześniejod2009r.do2012r.AkademickieBiuroKarier
32 Ustawazdnia23grudnia1994r.oNajwyższejIzbieKontroli(Dz.U.z2015r.,poz.1096)
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