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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/060 – Kształcenie i przygotowanie zawodowe kadr medycznych. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontrolerzy 1. Wanda Bącal, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr 94514 
z 9 czerwca 2015 r. 

2. Ewa Kulik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 94534 z 20 lipca 2015 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Uniwersytet Medyczny (dalej „UM” lub „Uniwersytet”), Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop, Rektor Uniwersytetu Medycznego. 
(dowód: akta kontroli tom I str. 227) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli1, Uniwersytet prawidłowo zorganizował 
i przeprowadził rekrutację na studia na lata akademickie 2012/2013-2015/2016. 
Warunki i tryb rekrutacji oraz liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach na dany 
rok akademicki określił Senat Uniwersytetu, stosownie do przepisów art. 169 ust. 2 
oraz 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym2. 
Limity przyjęć na studia na poszczególne kierunki i formy kształcenia ustalane były 
na podstawie analiz zapotrzebowania na absolwentów danego kierunku oraz 
z uwzględnieniem możliwości dydaktycznych Uniwersytetu. Osoby przyjęte na I rok 
studiów spełniały warunki określone przez Senat UM. 
Kształcenie na kontrolowanych kierunkach prowadzono3 na podstawie programów 
i planów studiów uchwalonych przez rady wydziałów oraz spełniających wymogi 
określone w rozporządzeniach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 
w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie 
kształcenia4. 
Uniwersytet zatrudniał nauczycieli akademickich w liczbie oraz z odpowiednimi 
kwalifikacjami, zapewniając minimum kadrowe dla kontrolowanych kierunków. 
Proporcje liczby nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego do 
liczby studentów na tych kierunkach nie były mniejsze od określonych w § 17 ust. 1 
rozporządzeń MNiSW w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym 
kierunku i poziomie kształcenia. Zapewniono także odpowiednie warunki do 
prowadzenia zajęć w zakresie przewidzianym w programach kształcenia. 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na niezachowaniu niektórych wymogów 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
2 Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm., dalej „Psw”. 
3 W latach akademickich 2012/2013-2014/2015. 
4 Z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 131) oraz z dnia 3 października 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1370) - 
obowiązującego od 10.10.2014 r. 
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art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej5, dla umów 
zawartych przez Uniwersytet na podstawie art. 89 ust. 3 i 4 przedmiotowej ustawy 
oraz braku kontroli (hospitacji) realizacji zajęć dydaktycznych w udostępnionych 
jednostkach organizacyjnych. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Funkcjonowanie systemu rekrutacyjnego 

1.1. Warunki i tryb rekrutacji na studia na lata akademickie 2012/2013-2015/2016 
określił Senat Uniwersytetu, stosownie do przepisów art. 169 ust. 2 Psw. Uchwały 
Senatu w sprawie rekrutacji na studia podjęte zostały do 31 maja roku 
poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczyły. Uchwały w sprawie warunków 
i trybu rekrutacji na studia na lata 2012/2013 (z 18.05.2011 r.) oraz 2013/2014 
(z 30.05.2012 r.) zostały umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
(BIP) Uniwersytetu (według danych BIP na dzień kontroli) z datą utworzenia 
04.06.2013 r., a na rok akademicki 2014/2015 (z 22.05.2013 r.) z datą 25.06.2013 r. 
Uchwała w sprawie warunków rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 
(z 28.05.2014 r.) została opublikowana w BIP z zachowaniem terminu określonego 
w art. 169 ust. 2 Psw. (29.05.2014 r.). 
Ustalone uchwałą Senatu z 18.05.2011 r. wymagania, jakie muszą spełniać 
kandydaci na studia pierwszego stopnia na kierunki: pielęgniarstwo i położnictwo 
w roku akademickim 2012/2013, przed rozpoczęciem rekrutacji zostały złagodzone 
uchwałą z 28.03.2012 r. oraz z 25.04.2012 r.6 Uchwałę Senatu w sprawie trybu 
i warunków rekrutacji na rok 2015/2016, zmieniono uchwałą z 22.04.2015 r., 
określając, w związku ze zmianą Psw7, m.in. termin rozpoczęcia i zakończenia 
rekrutacji8. 
Warunki rekrutacji na nowo utworzone kierunki studiów określone zostały przez 
Senat UM w dniu podjęcia uchwały o uruchomieniu danego kierunku i podane do 
publicznej wiadomości9. 
Uchwały Senatu UM w sprawie warunków i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia 
stacjonarne prowadzone w języku angielskim w latach akademickich 2012/2013-
2015/2016 podjęte zostały odpowiednio: 22.06.2011 r., 30.05.2012 r., 26.06.2013 r. 
i 28.05.2014 r. oraz opublikowane w BIP z datą utworzenia: 04.06.2013 r. (uchwała 
na rok 2012/2013 i 2013/2014), 02.07.2013 r. oraz 29.05.2014 r.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 5-30) 
Kierownik Działu Jakości Kształcenia (DJK) wyjaśniła, że co do zasady uchwały 
w sprawie rekrutacji po podpisaniu przez przewodniczącego Senatu były 
niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej UM (podstrona Rekrutacja), 
a następnie w BIP. W związku z podjęciem w 2013 r. działań związanych 

                                                      
5 Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm. 
6 Według uchwały z 18.05.2011 r. na studia prowadzone w systemie niestacjonarnym pierwszego stopnia („pomostowe”) na 
kierunki: pielęgniarstwo i położnictwo mogły się ubiegać wyłącznie osoby legitymujące się świadectwem dojrzałości, dyplomem 
pielęgniarki lub położnej, aktualnym prawem do wykonywania zawodu oraz zatrudnione w zawodzie pielęgniarki/położnej. Po 
zmianach wprowadzonych uchwałami z 28.03.2012 r. i 25.04.2012 r. na studia te mogli się ubiegać kandydaci, którzy 
legitymowali się świadectwem dojrzałości, dyplomem pielęgniarki lub położnej oraz byli zatrudnieni. 
7 Wprowadzoną ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1198 ze zm.). 
8 Ustalono, że postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się rejestracją elektroniczną w dniu: 30 kwietnia 2015 r. dla kandydatów, 
którzy przystępują do zewnętrznego egzaminu wstępnego (kandydaci legitymujący się ”starą” maturą lub zagraniczną); 
25 maja 2015 r. dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek: ratownictwo medyczne lub techniki dentystyczne; 
1 czerwca 2015 r. dla pozostałych kandydatów, a zakończy się w dniu 16 października 2015 r. 
9 Warunki i tryb rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunku kosmetologia określone zostały uchwałą Senatu 
z 24.04.2013 r. (przekazaną do MNiSW i MZ przy piśmie z 29.05.2013 r, opublikowaną w BIP 25.06.2013 r.), a warunki i tryb 
rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku biomedycyna i higiena stomatologiczna oraz studia drugiego stopnia na 
kierunku elektroradiologia ustalono uchwałą Senatu z 22.04.2015 r. (przekazaną do MNiSW i MZ przy piśmie z 06.05.2015 r., 
opublikowaną w BIP 27.04.2015 r.). 
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z uruchomieniem nowej wersji systemu zarządzania treścią stron internetowych 
Uniwersytetu, nastąpiło przeniesienie danych starych wersji web serwisu oraz baz 
danych do nowego systemu. W związku z powyższym daty utworzenia plików 
podane w BIP różnią się od daty faktycznego podania ich do publicznej wiadomości. 
Według załączonych do wyjaśnień danych zaczerpniętych z konta osoby 
administrującej stroną internetową Uniwersytetu, uchwała ustalająca warunki 
rekrutacji na rok 2013/2014 (z 30.05.2012 r.) została zamieszczona na stronie 
internetowej UM (podstrona Rekrutacja) 05.06.2012 r. (tj. po terminie określonym 
w art. 169 ust. 2 Psw), a uchwała na rok 2014/2015 (z 22.05.2013 r.) – 29.05.2013 r. 
Uchwały Senatu określające warunki rekrutacji na rok 2012/2013 były zamieszczone 
na stronie internetowej UM, która nie istnieje i znalezienie plików nie było możliwe.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 102-107) 
Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym (II WLzOA) wyjaśnił, 
iż do rekrutacji cudzoziemców na studia anglojęzyczne zastosowanie ma przepis 
art. 43 ust. 3 Psw. Rekrutacja cudzoziemców na studia anglojęzyczne 
przeprowadzana jest na podstawie umów zawieranych przez UM z podmiotami 
zagranicznymi (rekruterami), na zasadach określonych w tych umowach. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 216-218) 

1.2. Liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych na dany rok akademicki określił Senat Uniwersytetu, stosownie 
do postanowień § 46 pkt 33 Statutu Uniwersytetu z 28 marca 2012 r. oraz przepisów 
art. 8 ust. 3 Psw (limit na studia stacjonarne). W uchwale ustalającej limit przyjęć na 
rok akademicki 2015/2016 określono również, w związku ze zmianą od 
1 października 2014 r. Psw, liczbę miejsc (w ramach limitu ogólnego) dla osób, dla 
których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej. 
Proponowane limity przyjęć na pierwszy rok studiów na poszczególne kierunki 
studiów, uzasadnione wynikami analiz rynku pracy, zgłaszali – na wniosek 
Prorektora ds. Kształcenia – dziekani poszczególnych wydziałów. Liczbę miejsc na 
dany rok akademicki na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym określił 
Minister Zdrowia10. Propozycje w tym zakresie, uzasadnione wynikami analiz 
opartych na informacjach z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu 
Statystycznego oraz raportach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, przedstawił 
na każdy rok akademicki Uniwersytet. Limity przyznane przez MZ uwzględniały 
zapotrzebowania zgłoszone przez UM. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 75-95) 

Dziekan II WLzOA wyjaśnił, że zgłoszony do MZ limit przyjęć na studia prowadzone 
w języku angielskim na kierunku lekarskim oraz lekarsko-dentystycznym w latach 
akademickich 2012/2013-2015/2016 został określony na podstawie konsultacji 
z firmami rekruterskimi, z którymi UM zawarł umowy. Dziekan wyjaśnił również, 
że UM posiada akredytacje zagraniczne, które potwierdzają zapotrzebowanie na 
absolwentów Uniwersytetu oraz podał, że Wydział jest w trakcie zakładania 
Stowarzyszenia Absolwenckiego w ramach otrzymanych Funduszy Unijnych11, który 
zapewni Uniwersytetowi stały kontakt z absolwentami oraz dostęp do informacji na 
temat ścieżek ich karier oraz sytuacji na rynku pracy w krajach ich pochodzenia. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 216-218) 

1.3. Analizy rynku pracy oraz poziomu bezrobocia Uniwersytet przeprowadzał dla 
wszystkich kierunków kształcenia. Źródłem informacji były dane z Wojewódzkiego 
                                                      
10 W rozporządzeniach w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny z dnia: 23 lipca 2012 r. 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 864), 20 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 986), 21 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1125). 
11 Jeden z najwyżej ocenionych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Projekt Alumni and success story - program 
umiędzynarodowienia oferty edukacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w oparciu o wzmocnienie relacji ze studentami 
i absolwentami cudzoziemcami” w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie zarządzania procesem rekrutacji studentów 
z zagranicy w polskich uczelniach” http://alumni.umlub.pl/en/ 
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Urzędu Pracy w Lublinie oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Dla kierunku 
lekarskiego i lekarsko-dentystycznego oraz pielęgniarstwa i położnictwa 
prowadzone były również analizy liczby lekarzy, stomatologów, pielęgniarek oraz 
położnych przypadających na 10 tys. ludności w województwach, z których 
pochodzą studenci UM (lubelskim, podkarpackim, podlaskim i świętokrzyskim). 
Na podstawie wyników analiz zmniejszono m.in. limit przyjęć na stacjonarne studia 
pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia ze 100 miejsc w roku 2012/2013 do 80 
miejsc w następnych latach akademickich12 oraz zdrowie publiczne ze 100 miejsc 
w roku 2012/2013 do 60 miejsc w roku 2015/201613. Korzystna sytuacja na rynku 
pracy dla absolwentów kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego stanowiła 
podstawę do zwiększenia o 10 liczby miejsc na tych kierunkach na studiach 
stacjonarnych w roku akademickim 2015/2016 (odpowiednio z 230 do 240 oraz z 70 
do 80 miejsc). Wyniki analizy rynku pracy stanowiły też podstawę do zwiększenia 
limitu przyjęć na I rok studiów na kierunku farmacja ze 130 w roku 2012/2013 
do 140 w roku 2013/2014 oraz do 150 w latach następnych. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 31-54, 75-86) 

1.4. Stosownie do postanowień uchwał Senatu w sprawie warunków rekrutacji, UM 
publikował na stronie internetowej informacje o terminach elektronicznej rejestracji 
kandydatów oraz terminach poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego. 
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na 2015/2016 dostępny był na stronie 
internetowej UM (podstrona Rekrutacja, zakładka Terminarz rekrutacji). Terminarz 
postępowania rekrutacyjnego na rok 2013/2014 został opublikowany 30.04.2013 r., 
a na rok 2014/2015 – 08.04.2014 r.14 Kierownik DJK wyjaśniła, że harmonogram 
rekrutacji na rok 2012/2013 zamieszczony był na starej stronie internetowej, która 
już nie istnieje i znalezienie plików nie jest już możliwe.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 99-107) 
Kandydaci na studia w roku akademickim 2014/201515 dokonali rejestracji 
elektronicznej w terminie określonym w harmonogramie postępowania 
rekrutacyjnego, zatwierdzonym przez Prorektora ds. Kształcenia. Kandydaci na 
jednolite studia magisterskie na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym 
i farmacji dokonali rejestracji do 16.06.2014 r. (studia stacjonarne) oraz do 
29.08.2014 r. (studia niestacjonarne). Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego 
stopnia na pielęgniarstwie i położnictwie rejestracji dokonali do 16.06.2014 r. 
Z zachowaniem terminów wskazanych w harmonogramie postępowania 
rekrutacyjnego ogłaszane były listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 
na kierunkach objętych badaniem. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 100-101, 151-171) 
W uchwałach Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji określona była 
maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w toku postępowania 
rekrutacyjnego (200 punktów) oraz minimalna liczba punktów niezbędna do 
kwalifikowania kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym. W postępowaniu 
rekrutacyjnym na rok 2014/2015 na kierunki studiów: analityka medyczna, farmacja, 
lekarski, lekarsko-dentystyczny i techniki dentystyczne niezbędne do kwalifikowania 
było uzyskanie minimum 50% możliwej do zdobycia łącznej punktacji. Rekrutację 
przeprowadzały oraz podejmowały decyzje o przyjęciu na studia wydziałowe 
komisje rekrutacyjne (WKR), powołane przez kierowników podstawowych jednostek 

                                                      
12 Wzrost wskaźnika bezrobotnych absolwentów do liczby absolwentów tego kierunku z 0% dla absolwentów roku 2007/2008 
do 12,8% dla absolwentów roku 2011/2012. 
13 Wzrost wskaźnika bezrobotnych absolwentów do liczby absolwentów tego kierunku z 0% dla absolwentów roku 2007/2008 
do 10,6% dla absolwentów roku 2011/2012. 
14 W związku z uruchomieniem nowej strony internetowej Uniwersytetu daty zamieszczenia harmonogramów postępowania 
rekrutacyjnego udokumentowano informacjami zaczerpniętymi z konta osoby administrującej stroną internatową. 
15 Badaniem objęto dokumentację postępowania rekrutacyjnego osób przyjętych na studia magisterskie na kierunek lekarski, 
lekarsko-dentystyczny, farmację oraz na studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo oraz położnictwo. 
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organizacyjnych. Prace WKR nadzorowała i koordynowała Uczelniana Komisja 
Rekrutacyjna (UKR), powołana przez Rektora UM i zatwierdzona przez Senat.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 5-26) 
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2014/201516 minimalną liczbę 
punktów uprawniającą do przyjęcia na studia na poszczególne kierunki, ustalały 
WKR. W toku postępowania rekrutacyjnego minimalna liczba punktów była 
zmniejszana, z uwzględnieniem liczby zakwalifikowanych kandydatów i liczby miejsc 
na danym kierunku (mając na względzie wypełnienie ustalonego limitu miejsc) oraz 
z zachowaniem minimum określonego w uchwale Senatu.  
Wyniki poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego, stosownie do 
postanowień uchwały Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na rok 
akademicki 2014/2015, umieszczane były na stronie internetowej Uniwersytetu. 
Ustalona w toku postępowania rekrutacyjnego minimalna liczb punktów 
uprawniająca do przyjęcia na studia nie była zmieniana w trakcie rozpatrywania 
przez UKR odwołań od decyzji WKR. 
Osoby przyjęte na I rok studiów w roku akademickim 2014/2015 na kierunek 
lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmację, pielęgniarstwo oraz położnictwo (studia 
pierwszego stopnia) spełniały warunki określone w uchwale Senatu z 28.05.2014 r. 
w sprawie warunków i trybu rekrutacji. Przyjęci na studia na ww. kierunkach uzyskali 
ustaloną przez WKR minimalną liczbę punktów, uprawniającą do przyjęcia na studia 
(z uwzględnieniem punktów z przedmiotu preferencyjnego)17. 
Szczegółowe badanie przeprowadzone na wybranej losowo próbie 12 osób18 
przyjętych na I rok studiów na kierunku lekarskim w roku akademickim 2014/2015 
wykazało, że przyjęci na studia spełniali warunki rekrutacji ustalone w uchwale 
Senatu. Kandydaci dokonali rejestracji w terminie określonym w harmonogramie 
postępowania rekrutacyjnego, a ustalona w postępowaniu rekrutacyjnym liczba 
punktów ogółem oraz punktów z przedmiotu preferencyjnego potwierdzona była 
dokumentami złożonymi przez kandydatów (świadectwami maturalnymi, 
świadectwami IB, zaświadczeniami Komitetu Głównego Olimpiady). 

(dowód: akta kontroli tom I str. 151-178) 

1.5. Liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów 
stacjonarnych19 w kontrolowanym okresie zmalała o 3,8% (z 10.019 osób w roku 
2012/2013 do 9.642 osób w roku 2014/2015). Zmalała również liczba kandydatów 
ubiegających się o przyjęcie na studia niestacjonarne – z 861 osób w roku 
2012/2013 do 760 osób w roku 2014/2015 (o 11,7%). Najwięcej kandydatów 
ubiegało się o przyjęcie na studia (zarówno stacjonarne, jak i niestacjonarne) 
na kierunku lekarskim. 
Liczba przyjętych na I rok studiów zmalała z 1.433 osób przyjętych na rok 
akademicki 2012/2013 do 1.405 przyjętych na rok 2014/2015 (o 2%). W tym samym 
okresie liczba przyjętych na studia niestacjonarne zmniejszyła się aż o 31% (z 423 
osób do 292 osób).  

(dowód: akta kontroli tom I str. 108-117) 

1.6. Liczba przyjętych w latach 2012/2013–2014/2015 na studia na kierunku 
lekarskim prowadzone w języku polskim nie przekraczała limitów ustalonych przez 
Ministra Zdrowia. Na studia w trybie stacjonarnym w poszczególnych latach przyjęto 
odpowiednio: 226 osób (w tym 224 obywateli polskich i dwóch cudzoziemców, 
na podstawie art. 43 ust. 3 pkt 3 Psw), 231 osób (w tym 230 obywateli polskich 

                                                      
16 Badaniem objęto postępowania rekrutacyjne na studia magisterskie na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, 
farmacji oraz studia pierwszego i drugiego stopnia na pielęgniarstwie i położnictwie. 
17 Np. osoby przyjęte na studia stacjonarne na kierunku lekarskim uzyskały od 200 do 169 punktów, a na kierunku lekarsko-
dentystycznym od 186 do 163. 
18 Stanowiącej 4% przyjętych w roku 2014/2015 na I rok studiów na kierunku lekarskim (301 osób). 
19 Jednolitych magisterskich oraz pierwszego i drugiego stopnia. 
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i jednego cudzoziemca na podstawie art. 43 ust. 3 pkt 4 Psw), 232 osoby (w tym 
230 obywateli polskich i dwóch cudzoziemców na podstawie art. 43 ust. 3 pkt 3 i 4 
Psw)20. Na studia prowadzone w języku polskim w trybie niestacjonarnym w roku 
2012/2013 przyjęto 68 osób, a w latach 2013/2014-2014/2015 po 70 osób, przy 
limicie ustalonym przez MZ w wysokości 70 miejsc. 
Na studia stacjonarne na kierunku lekarskim prowadzone w języku angielskim 
w roku akademickim 2013/2014 przyjęto 164 osoby, przekraczając limit ustalony 
przez MZ (160 miejsc). Liczba osób przyjętych na te studia w roku 2012/2013 
i 2014/2015 nie przekraczała przyznanych limitów (przyjęto odpowiednio: 146 i 139 
osób, przy limicie wynoszącym: 200 oraz 180 miejsc). 

Dziekan II WLzOA wyjaśnił, że przyczyną przekroczenia limitu przyjęć określonego 
przez MZ w rozporządzeniu z dnia 20 sierpnia 2013 r. na studia prowadzone 
w języku angielskim na kierunku lekarskim w roku akademickim 2013/2014, była 
sytuacja, w której 6 kandydatów na program Azjatycki uzyskało taki sam wynik 
w postępowaniu kwalifikacyjnym. W celu uniknięcia przyjęcia mniejszej liczby 
kandydatów niż określa limit, biorąc pod uwagę fakt, że nie wszyscy studenci 
osiągają przewidywane postępy w nauce, co skutkuje skreśleniem z listy studentów 
oraz fakt, że są to studia opłacane przez studenta, komisja podjęła decyzję 
o przyjęciu wszystkich osób, które uzyskały wymagany wynik kwalifikacyjny do 
przyjęcia na studia. 

Liczba przyjętych w latach 2012/2013–2013/2014 na studia prowadzone w języku 
polskim w trybie stacjonarnym na kierunku lekarsko-dentystycznym wynosiła 
odpowiednio: 63, 71 osób (w tym 70 obywateli polskich i jeden cudzoziemiec) i nie 
przekraczała limitów ustalonych przez MZ (wynoszących 70 miejsc dla obywateli 
polskich i 4 miejsca dla cudzoziemców). W roku akademickim 2014/2015 na studia 
te przyjęto 72 osoby (obywateli polskich), przekraczając ustalony przez MZ limit 
miejsc dla obywateli polskich (70 miejsc), przy czym jednocześnie nie wykorzystano 
limitu przyznanego na studia stacjonarne dla cudzoziemców (4 miejsca). Na studia 
prowadzone w języku polskim w trybie niestacjonarnym w latach 2012/2013-
2013/2014 przyjęto po 20 osób (do wysokości limitu ustalonego przez MZ), 
a w roku 2014/2015 przyjęto 22 osoby, przy limicie wynoszącym 20 miejsc. 
Na studia stacjonarne na kierunku lekarsko-dentystycznym prowadzone w języku 
angielskim w roku akademickim 2012/2013 przyjęto 52 osoby, przekraczając limit 
ustalony przez MZ (30 miejsc). Liczba osób przyjętych na te studia w latach 
2014/2015 nie przekraczała przyznanych limitów (przyjęto odpowiednio: 48 i 49 
osób, przy limicie 60 miejsc). 

Dziekan II WLzOA wyjaśnił, że w roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet posiadał 
pełne możliwości przyjęcia i kształcenia 60 osób na kierunku lekarsko-
dentystycznym, co potwierdza analiza limitów przyjęć wnioskowanych przez 
Uniwersytet do MZ w latach: 2011/2012-2014/2015 (po 60 osób) i na rok akademicki 
2015/2016 (100 osób). Przed rekrutacją na rok 2012/2013, rekruter poinformował 
wstępnie UM o planowanej rekrutacji 30 osób. Jednak w związku z nieoczekiwanie 
dużym zainteresowaniem Programem lekarsko-dentystycznym BIS21, biorąc pod 
uwagę fakt, że nie obciąża to budżetu państwa, podjęto decyzję o przyjęciu liczby 
studentów przekraczającej limit przyjęć. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 79, 82, 108-110, 216-218, 244, 509) 

Zgodę na przekroczenie limitu przyjęć na rok akademicki 2014/2015 na kierunek 
lekarski (o jedną osobę) i lekarsko-dentystyczny (o dwie osoby) wyraził Reaktor UM 

                                                      
20 Limit przyjęć określony przez MZ w latach akademickich 2012/2013-2014/2015 dla obywateli polskich wynosił 230 miejsc, 
 a dla cudzoziemców (art. 43 ust. 3 pkt 3 Psw) – 4 miejsca. 
21 Rekrutacja odbywała się w lutym 2013 r. 
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na wniosek Przewodniczącej UKR. W uzasadnieniu wniosków podano, że: 

− na kierunek lekarski przyjętych zostało (na 03.10.2014 r.) 229 osób (limit 230 
miejsc), w wyniku zastosowania procedury składania deklaracji podjęcia 
studiów, deklaracje złożyły dwie osoby z taką samą punktacją (169 punktów, 
w tym 87 punktów z biologii), a ich przyjęcie spowoduje przekroczenie limitu 
o jedną osobę; 

− na kierunek lekarsko-dentystyczny na 29.09.2014 r. przyjęto 71 osób (limit 70 
miejsc), przy czym dwie osoby najprawdopodobniej nie podejmą studiów. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 221-222) 
Kierownik DJK wyjaśniła, że: 
− według list przyjętych, zatwierdzonych przez WKR, na kierunek lekarski na 

06.10.2014 r. przyjętych zostało 231 osób, ale tego samego dnia jedna z nich 
złożyła rezygnację z podjęcia studiów i została skreślona z listy studentów przez 
Dziekana; 

− według list przyjętych, zatwierdzonych przez WKR, na kierunek lekarsko-
dentystyczny na 02.10.2014 r. przyjęto 72 kandydatów, w tym dwie osoby, co do 
których istniało duże prawdopodobieństwo, że nie podejmą studiów na I roku. 
Jedna z nich nie uzyskała zgody Dziekana na przeniesienie na V rok studiów 
stacjonarnych22 i kontynuowała kształcenie na V roku studiów niestacjonarnych, 
a druga nie podjęła studiów i została skreślona z listy studentów przez Dziekana 
(decyzją z 24.11.2014 r.). 

W związku z powyższym studia na I roku na kierunku lekarskim kontynuowało 230 
osób, a na lekarsko-dentystycznym 70 osób23, tym samym limity określone przez 
MZ nie zostały przekroczone. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 228, 230-238) 

1.7. Wysokość opłat za studia prowadzone w języku angielskim ustalana była 
z uwzględnieniem kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia 
i prowadzenia danego kierunku studiów oraz kosztów przygotowania i wdrażania 
strategii rozwoju Uniwersytetu. Koszty kształcenia w podziale na formy i kierunki 
studiów wyliczane są w księgowej ewidencji pozabilansowej, po zakończeniu 
każdego roku akademickiego, z uwzględnieniem ilości zrealizowanych zajęć 
dydaktycznych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu oraz 
liczby studentów. W kosztach kształcenia nie uwzględnia się amortyzacji środków 
trwałych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. 

W kosztach kształcenia nie uwzględnia się również nakładów inwestycyjnych 
ponoszonych przez Uniwersytet na obiekty dydaktyczne i naukowe, w tym m.in. na 
potrzeby kształcenia studentów programów anglojęzycznych (nakłady te nie 
podlegają amortyzacji, a tylko umorzeniu). Kierownik Działu Planowania i Analiz 
Ekonomicznych wyjaśniła, że wydatki związane z nakładami inwestycyjnymi 
uwzględniane są jednak przy określaniu opłat od studentów anglojęzycznych oraz 
dodała, że ostateczna wysokość opłat od studentów zagranicznych wymaga 
akceptacji partnera zagranicznego i jest określana w umowie o współpracy. 

Przychody własne UM z tytułu usług edukacyjnych związanych z kształceniem 
studentów na studiach prowadzonych w języku angielskim zrealizowane w latach 
2012-2014 wyniosły 105.163,3 tys. zł, a przychody planowane na rok 2015 – 
34.297,5 tys. zł. Przychody z tego tytułu stanowiły w latach 2012-2014 od 14,7% do 
15,7% przychodów ogółem oraz od 51,2% do 55,4% przychodów własnych.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 180-192) 

                                                      
22 Kandydat był studentem, który ukończył IV rok niestacjonarnych studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym. 
23 Powyższe znajduje odzwierciedlanie w sprawozdaniu o studiach wyższych S-10 wg stanu w dniu 30 listopada 2014 r. 



 

9 

1.8. W okresie objętym kontrolą Uniwersytet uruchomił studia pierwszego stopnia na 
kierunkach: elektroradiologia (od roku 2012/2013), kosmetologia (od roku 
2013/2014), biomedycyna i higiena stomatologiczna (od roku 2015/2016) oraz 
studia drugiego stopnia na kierunkach: kosmetologia (od roku 2013/2014) 
i elektroradiologia (od roku 2015/2016). Wnioski o utworzenie nowego kierunku do 
Prorektora ds. Kształcenia złożyli Dziekani Wydziałów, na których uruchamiane były 
nowe kierunki24, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Wydziału. Uchwały 
o utworzeniu studiów podjął, na podstawie art. 11 ust. 1 Psw, Senat Uniwersytetu25. 
Senat określił również efekty kształcenia do planów studiów i programów kształcenia 
dla uruchamianych studiów oraz warunki rekrutacji.  
Badaniem objęto dokumentację dotyczącą uruchomienia od roku akademickiego 
2015/2016 studiów pierwszego stopnia na kierunku biomedycyna oraz drugiego 
stopnia na kierunku elektroradiologia. II WLzOA, który rozpoczynał kształcenie na 
tych kierunkach, spełniał warunki określone w rozporządzeniu MNiSW z dnia 
3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym 
kierunku i poziomie kształcenia. Wydział dysponował infrastrukturą zapewniającą 
prawidłową realizację celów kształcenia, w tym odpowiednie warunki do 
prowadzenia zajęć w salach dydaktycznych, laboratoriach i pracowniach. Spełnione 
zostały wymagania § 14 ust. 1 oraz 15 ust. 1 powołanego rozporządzenia, 
dotyczące minimalnej liczby nauczycieli zaliczanych do minimum kadrowego26. 
Proporcje nauczycieli akademickich zaliczonych do minimum kadrowego do 
przewidywanej liczby studentów na danym kierunku (limitu przyjęć) nie były niższe 
od określonych w § 17 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia27. Programy kształcenia dla 
uruchamianych kierunków i poziomów studiów zawierały opis zakładanych efektów 
kształcenia, program studiów określający m.in. liczbę semestrów i liczbę punktów 
ECTS28 konieczną do uzyskania tytułu zawodowego, wymiar, zasady i formę 
odbywania praktyk. Programy kształcenia zostały pozytywnie zaopiniowane przez 
Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 55-74) 

2. Pismem z 26.02.2015 r. Rektor Uniwersytetu wystąpił do MZ z wnioskiem 
o wyrażenie zgody na zwiększenie o 7,3% (104 studentów) liczby osób przyjętych 
na studia stacjonarne w roku akademickim 2015/2016, w stosunku do liczby 
studentów studiów stacjonarnych przyjętych w roku poprzednim. Zwiększenie liczby 
osób przyjętych na studia stacjonarne powyżej 2%, o którym mowa w art. 8 ust. 4 
Psw, planowane było m.in. na jednolitych studiach magisterskich na kierunku 
lekarskim i lekarsko-dentystycznym, na studiach drugiego stopnia na kierunku: 
fizjoterapia i położnictwo, a także na uruchomianych od roku 2015/2016 studiach 
pierwszego stopnia na kierunku higiena stomatologiczna i biomedycyna oraz 
studiach drugiego stopnia na kierunku elektroradiologia29. Wniosek Uniwersytetu 
złożony został z zachowaniem terminu określonego w § 2 rozporządzenia MNiSW 
z dnia 24 września 2014 r.30 oraz spełniał wymogi określone przepisami § 3 tego 
rozporządzenia. Planując zwiększenie liczby studentów oraz uruchomienie nowych 
kierunków studiów Uniwersytet uwzględnił m.in. rosnący popyt na usługi zdrowotne, 
spodziewany wzrost zapotrzebowania na profesjonalnie wykwalifikowaną kadrę 
                                                      
24 Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej (dalej: WFzOAM) - (kosmetologia), I Wydziału Lekarskiego 
z Oddziałem Stomatologicznym (dalej: I WLzOS) - (higiena stomatologiczna) oraz II WLzOA (biomedycyna, elektroradiologia). 
25 Uchwały Senatu z: 30.05.2012 r., 13.02.2013 r. oraz 22.04.2015 r. 
26 Do minimum kadrowego na kierunku biomedycyna zaliczono 13, a na kierunku elektroradiologia 14 nauczycieli. 
27 Proporcja liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe do liczby studentów na kierunku biomedycyna 
wynosiła 1:1,53, a na kierunku elektroradiologia 1:1,07. 
28 Punkty ECTS – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych, jako miara 
średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia. 
29 Uchwały w sprawie utworzenia tych studiów Senat Uniwersytetu podjął 22.04.2015 r. 
30 Rozporządzenie MNiSW z dnia 24 września 2014 r. w sprawie podejmowania decyzji dotyczącej zwiększenia ogólnej liczby 
osób, które uczelnia publiczna może przyjąć na studia stacjonarne na dany rok akademicki, powyżej 2% liczby studentów 
przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1300). 
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higienistów stomatologicznych i specjalistów w dziedzinie radiologii oraz 
zapotrzebowanie na kadrę medyczną niezwiązaną bezpośrednio z procesem 
leczenia (kształconą na kierunku biomedycyna). Uniwersytet poinformował MZ, że 
planowane zwiększenie liczby studentów nie będzie miało wpływu na warunki 
kształcenia oraz podał, że zajęcia realizowane są w formie ćwiczeń, laboratoriów 
oraz seminariów, a liczebność grup zajęciowych, uwzględniając konieczność 
zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, wynosi odpowiednio: 5, 10 i 25 osób. 
Uniwersytet poinformował też o: spełnieniu wymogów w zakresie minimum 
kadrowego i zapewnieniu zaplecza naukowo-dydaktycznego.  
Decyzją z 28 maja 2015 r. MZ wyraził zgodę na wnioskowane zwiększenie ogólnej 
liczby osób, które Uniwersytet może przyjąć na studia stacjonarne na rok 
akademicki 2015/2016. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 96-98) 

3. Opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na poszczególne lata 
akademickie ustalił Rektor Uniwersytetu w wysokości określonej przez MNiSW31. 
W kontrolowanym okresie opłaty nie ulegały zmianie i wynosiły 100 zł na studia, 
na które postępowanie kwalifikacyjne obejmowało egzamin sprawnościowy oraz 
85 zł na pozostałe studia. Planowane koszty postępowania rekrutacyjnego ustalane 
były z uwzględnieniem planowanej liczby kandydatów, w tym kandydatów na 
kierunkach, na które w uchwałach Senatu UM w sprawie warunków i trybu rekrutacji 
na dany rok akademicki przewidziany był egzamin sprawnościowy (ratownictwo 
medyczne) oraz egzamin manualny (techniki dentystyczne). Stosownie do 
przepisów art. 98 ust. 2a Psw, wysokość opłaty nie przekraczała kosztów 
planowanych do poniesienia w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności 
związanych z przyjmowaniem na studia na danym kierunku, które na jednego 
kandydata wynosiły od 104,66 zł do 114,80 zł na kierunki, na które obowiązywał 
egzamin sprawnościowy lub manualny oraz od 88,96 zł do 97,58 zł na pozostałe 
kierunki.  

Przychody Uniwersytetu z tytułu opłat za postępowanie związane z przyjęciem na 
studia na lata akademickie 2012/2013-2015/2016 wyniosły 3.602,3 tys. zł32. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 179-182, 194-195) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

1. Uchwałę w sprawie trybu i warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 
2013/2014 (z 30.05.2012 r.) podano do publicznej wiadomości 05.06.2012 r., tj. po 
terminie określonym w art. 169 ust. 2 Psw. 

Kierownik DJK stwierdziła, że nie potrafi wyjaśnić przyczyn zaistniałego opóźnienia, 
gdyż co do zasady uchwały w sprawie rekrutacji po podpisaniu przez 
przewodniczącego Senatu były niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej 
UM (podstrona Rekrutacja), a następnie w BIP. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 5-11, 102-107, 245 i 507-508) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym obszarze. Stwierdzona nieprawidłowość, zgodnie z założeniami 
kontroli, nie wpłynęła na obniżenie oceny. 

                                                      
31 Rozporządzenia MNiSW: z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane 
z przyjęciem na studia na rok akademicki 2012/2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 595); z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie 
maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2013/2014 (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 579); z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem 
na studia na rok akademicki 2014/2015 (Dz. U. z 2014 r., poz. 672); z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie maksymalnej wysokości 
opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej na rok akademicki 2015/2016 (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 712). 
32 W poszczególnych latach: 924,8 tys. zł, 886,4 tys. zł, 867,3 tys. zł, 923,8 tys. zł. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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2. Ocena zgodności procesu kształcenia 
z obowiązującymi standardami 

2.1. Rady poszczególnych Wydziałów Uniwersytetu realizowały kompetencje 
określone w art. 68 ust. 1 pkt 2 Psw, tj. uchwalały programy i plany studiów. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 32-52) 
2.2. Programy i plany kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-
dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, rozpoczynających się w roku 
akademickim 2014/2015 spełniały wymogi określone przepisami rozporządzenia 
MNiSW z dnia 9 maja 2012 r.33 Czas trwania studiów nie był krótszy od 
wymaganego dla poszczególnych kierunków, określonego w załącznikach nr 1–nr 5 
do rozporządzenia. Liczba godzin zajęć i praktyk oraz liczba punktów ECTS ujęta 
w programach studiów nie była mniejsza niż określona w ww. załącznikach do 
rozporządzenia. Treści kierunkowe realizowane w formie ćwiczeń na jednolitych 
studiach magisterskich (na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, farmacji) 
stanowiły od 50,2% do 73,7% ogólnego wymiaru godzin, na studiach pierwszego 
stopnia (położnictwo i pielęgniarstwo) od 12,7% do 16,4%, a na studiach drugiego 
stopnia (położnictwo i pielęgniarstwo) od 24,6% do 31,4% ogólnego wymiaru 
godzin. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 240-241, str. 499) 
2.3. Regulamin studiów obowiązujący w roku akademickim 2014/201534 zgodny był 
z wymogami określonymi w art. 161, 165 i 172 Psw oraz przepisami rozporządzenia 
MNiSW z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać 
postanowienia regulaminu studiów w uczelniach35. Przedmiotowy regulamin, a także 
regulaminy obowiązujące w latach 2012/2013-2013/2014 nie określały warunków 
i trybu uczestnictwa wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych 
tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasad zaliczania tych 
zajęć, tj. postanowień, o których mowa w art. 160 ust. 1a Psw (obowiązującym 
od 24 maja 2007 r.) 

(dowód: akta kontroli tom II str. 26-31) 
2.4. Według stanu na 1 października kolejnych lat 2012-2014 – spełnione było 
minimum kadrowe określone przepisami § 12 - § 16 rozporządzenia MNiSW 
z 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym 
kierunku i poziomie kształcenia36. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 58-130) 
Nauczyciele akademiccy zaliczeni w roku 2014/2015 do minimum kadrowego na 
kierunkach: lekarskim, pielęgniarskim i analityce medycznej spełniali warunki 
określone w § 13 ust. 2 pkt 1-2 rozporządzenia z dnia 3 października 2014 r. 
w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie 
kształcenia. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 131-146, 149-150) 
2.5. Proporcje liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe do 
liczby studentów na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwie, 
położnictwie, fizjoterapii, ratownictwie medycznym, farmacji i analityce medycznej – 
w poszczególnych latach akademickich 2012/2013–2014/2015 - spełniały 
wymagania określone w rozporządzeniach w sprawie warunków prowadzenia 
studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (odpowiednio: w § 17 ust. 1 

                                                      
33 W sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa 
i położnictwa (Dz. U. z 2012, poz. 631). 
34 Wprowadzony uchwałą Senatu UM nr CXLXXXIX/2014 z 23.04.2014 r. 
35 Dz. U. Nr 160 poz. 958. Zgodnie z § 3 przedmiotowego rozporządzenia Regulamin studiów uchwalony w kwietniu 2014 r. 
zachował moc do końca roku akademickiego 2014/2015. 
36 Uchylone z dniem 10.10.2014 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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pkt 8 rozporządzenia z dnia 5 października 2011 r. oraz § 17 ust. 1 pkt 3 
rozporządzenia z dnia 3 października 2014 r.), tj. nie były mniejsze niż 1:40 dla 
kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego oraz 1:60 – dla kierunków studiów 
w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 153-157) 
2.5.1. Zgodnie z art. 130 ust. 2 Psw Senat UM określił37 zasady ustalania zakresu 
obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych 
zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zadań dydaktycznych dla 
poszczególnych stanowisk oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych. 
Rzeczywisty wymiar pracy nauczycieli kierunków: lekarskiego, pielęgniarstwa 
i analityki medycznej był zgodny z zasadami określonymi w uchwałach. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 131-146, 149-150, 158-171) 
2.6. Baza dydaktyczna UM zlokalizowana była w większości w nowoczesnych 
obiektach, wybudowanych po 2000 r. (Collegium Uniwersum – 2003 r., Collegium 
Maius - 2004 r., Collegium Anatomicum – 2005 r., Collegium Pharmaceuticum – 
2010 r.). Uniwersytet zapewniał odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć w 17 
salach wykładowych (o pojemności 2.980 miejsc38) oraz 231 ćwiczeniowych 
i seminaryjnych (łącznie na 4.890 miejsc), które wyposażone były w sprzęt 
audiowizualny. Pracownie specjalistyczne posiadały nowoczesne wyposażenie 
w sprzęt medyczny i aparaturę. Potwierdzeniem były raporty z wizytacji 
przeprowadzonych - m.in. w okresie objętym kontrolą - przez Polską Komisję 
Akredytacyjną (PKA), a także oględziny wybranych jednostek UM (Samodzielnej 
Pracowni Umiejętności Położniczych i Centrum Symulacji Medycznej w organizacji). 
(dowód: akta kontroli tom I str. 479-506, 278-280, 314-317, 348, 373, 391-392, 457-

460, tom II str. 278, 281-282,372-385, 387-390) 
2.7. Rozporządzeniem z dnia 30 lipca 2012 r.39 MZ określił ramowy program zajęć 
praktycznych oraz sposób ich odbywania, dokumentowania i zaliczania, w tym 
zakres danych, które powinny być zawarte w dzienniku praktyk, dla kierunku 
lekarskiego i lekarsko-dentystycznego. Rozporządzenie weszło w życie 
1 października 2012 r., tj. ma zastosowanie dla studentów ww. kierunków, którzy 
rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a 
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty40, 
w przypadku kierunku lekarskiego praktyczne nauczanie oznacza dwusemestralne 
praktyczne nauczanie w dziedzinach klinicznych na VI roku studiów, a w przypadku 
kierunku lekarsko-dentystycznego co najmniej dwusemestralne praktyczne 
nauczanie na V roku studiów. Wobec powyższego studenci, którzy rozpoczęli studia 
w roku 2012/2013 odbędą praktyczne nauczanie, w sposób określony w ww. 
rozporządzeniu, w roku 2016/2017 na kierunku lekarsko-dentystycznym, a w roku 
2017/2018 na kierunku lekarskim. Według stanu na 9 września 2015 r. 
w UM przygotowane zostały wzory dzienników praktyk, o których mowa w art. 5 ust. 
11 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodne z wymogami zawartymi 
w ramowych programach zajęć praktycznych (zawartych w załącznikach nr 1 i nr 2 
do przedmiotowego rozporządzenia) odpowiednio dla kierunku lekarskiego 
i lekarsko-dentystycznego. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 172-188) 

                                                      
37 Uchwała nr CCCXXXIV/2011 z 28.09.2011 r. (obowiązująca w okresie od 01.10.2011 r. do 30.09.2013 r.), uchwała nr 
LXXXI/2013 z 22.05.2013 r. (obowiązująca od 01.10.2013 r.) ze zmianami wprowadzonymi uchwałami: nr CXI/2013 z 
30.10.2013 r., nr CXLIX/2014 z 29.01.2014 r., nr CCXXI/2014 z 24.09.2014 r., uchwała nr CDXV/2015 z 24.06.2015 r. 
(obowiązująca od 01.10.2015 r.). 
38 W roku akademickim 2014/2015. 
39 W sprawie ramowego programu zajęć praktycznych oraz sposobu ich odbywania, dokumentowania i zaliczania (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 900). 
40 Dz. U. z 2015 r. poz. 464. 
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2.7.1. Zarządzeniem41 z 13 lutego 2013 r. Rektor Uniwersytetu utworzył w strukturze 
I WLzOS (w ramach Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka42) – 
Pracownię Symulacji Medycznej. Jednocześnie 26 czerwca 2013 r.43 Senat UM 
zatwierdził realizację inwestycji pod nazwą „Zintegrowane Interdyscyplinarne 
Centrum Symulacji Medycznej”, której przewidywany okres realizacji określono na 
lata 2013-201744. 
W marcu 2014 r. Uniwersytet dokonał zakupu lokalu o pow. około 388 m2 

z przeznaczeniem na siedzibę Centrum Symulacji Medycznej (CSM) w organizacji, 
a uchwałą Senatu UM45 z dniem 23 kwietnia 2014 r. do statutu Uniwersytetu 
wprowadzono regulacje (§ 42a), dotyczące tej jednostki ogólnouczelnianej 
wykonującej zadania dydaktyczne, stanowiącej modelowy ośrodek kształcenia 
studentów w zakresie umiejętności praktycznych wynikających z programów 
kształcenia (§ 42a ust. 1). Z dniem 1 czerwca 2014 r. na stanowisko Kierownika 
Centrum powołany został pracownik naukowo-dydaktyczny I WLzOS. 
Zasady i zakres działania Centrum w organizacji – zgodnie z aktualnym § 40 ust. 2 
statutu - Rektor UM powinien określić w drodze zarządzenia. Do dnia 6 sierpnia 
2015 r. nie wydano takiego aktu wewnętrznego, gdyż Kierownik CSM nie złożył 
wniosku wraz z projektem takiego dokumentu. 
Kierownik Centrum wyjaśnił, że nie wnioskował dotychczas o wprowadzenie 
standardowych rozwiązań, gdyż zbierał w tym zakresie praktyczne doświadczenia 
uzupełniając wiedzę na temat funkcjonowania tego typu ośrodków na świecie. 
W dniu 18 września 2015 r. Kierownik CSM złożył do Rektora UM projekt 
regulaminu wraz z wnioskiem o jego wydanie. Planowany termin wejścia w życie 
regulaminu to 1 października 2015 r. 
Kierownik CSM dodał jednocześnie, że: 
− od jesieni 2014 r. do lutego 2015 r. miało miejsce specyfikowanie potrzeb oraz 

zakupy sprzętu i wyposażenia; 
− w marcu 2015 r. zakończono prace związane z przygotowaniem sali OSCE46 do 

użytku; 
− podejmowane były działania związane ze skupieniem wokół CSM pracowników 

naukowo-dydaktycznych, zainteresowanych wdrażaniem i rozwojem oraz 
popularyzowaniem tej metody nauczania i weryfikowania wiedzy. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 240-280, 285-286a) 
Kierownik CSM wyjaśnił, że zasady i warunki, na jakich odbywały się zajęcia, 
w szczególności dostęp do pomieszczeń i aparatury, ustalane były indywidualnie 
zgodnie z potrzebami użytkowników. Zapewnił jednocześnie, że w związku 
z wdrażaniem metody i zachęcaniem do jej rozwoju, jako kierownik jednostki 
i przełożony pracowników inżynieryjno-technicznych starał się w maksymalny 
sposób uwzględniać potrzeby użytkowników. 
Pod koniec semestru zimowego roku akademickiego 2014/2015 zrealizowano 
następujące przedmioty dydaktyczne w oparciu o infrastrukturę Centrum: 
1) Podstawy umiejętności klinicznych47 - przedmiot fakultatywny wprowadzony 
w planie studiów dla II roku kierunku lekarskiego48. Na jego realizację przeznaczono 
                                                      
41 Nr 12/2013. 
42 Zarządzeniem Rektora UM z 28.05.2015 r. (obowiązującym od 01.06.2015 r.) przekształcono Katedrę i Zakład Anatomii 
Prawidłowej Człowieka na Katedrę Anatomii Człowieka. W strukturze Katedry Anatomii Człowieka wyodrębniono: a) Zakład 
Anatomii Prawidłowej, w skład którego wchodzą Pracownia Wirtualnego Człowieka i Pracownia Biostruktury, b) Zakład 
Dydaktyki i Symulacji Medycznej. 
43 Uchwałą nr XCVIII/2013 zmienioną następnie uchwałą nr CCCXXXVII/2014 z 05.11.2014 r. 
44 7-kondygnacyjny obiekt o powierzchni całkowitej wynoszącej 8.452,75 m2. 
45 Nr CXLXXXVI/2014 w sprawie zmiany Statutu UM. 
46 Z ang. Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny. 
47 Przedmiot został wprowadzony do projektu programu zajęć dla kierunku lekarskiego 2012-2018, a  następnie został 
zatwierdzony przez Radę I WLzOS uchwałą nr 30/PL/I/2012 z 19.04.2012 r.  
48 Na podstawie rozporządzenia MNiSW w sprawie standardów kształcenia dla kierowników studiów: lekarskiego, lekarsko-
dentystycznego, pielęgniarstwa i położnictwa. 
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po 15 godzin dla grupy studenckiej. Łącznie przeszkolono 154 studentów. 
Z propozycją realizacji fakultetu z wykorzystaniem nowo zakupionego sprzętu 
fantomowego wystąpił Kierownik CSM, gdyż zapewniało ono właściwą infrastrukturę 
dydaktyczną i możliwość zastosowania innowacyjnej metody oceny umiejętności 
OSCE. W efekcie przeszkolenia studenci m.in.: wymieniali najważniejsze żyły 
powierzchowne kończyny górnej i dolnej, znali budowę układu moczowego kobiety 
i mężczyzny oraz budowę dolnego odcinka przewodu pokarmowego, definiowali 
parametry życiowe i interpretowali ich wyniki, definiowali wskazania 
i przeciwwskazania do kaniulacji żył obwodowych, do cewnikowania pęcherza 
moczowego, wykonywali pulsoksymetrię i kaniulację żyły obwodowej, cewnikowanie 
pęcherza moczowego. 
2) Anatomia chirurgiczna i radiologiczna (w cyklach zajęć po 24 godziny, 
przeszkolono 147 studentów III roku kierunku lekarskiego). Przedmiot został 
wprowadzony jako zapewnienie trwałości projektu finansowanego z funduszy 
europejskich49. Zajęcia w małych grupach oraz nowoczesny sprzęt zapewniały 
wysoki poziom jakości kształcenia. W efekcie realizacji zajęć studenci m.in. potrafili 
wyjaśnić anatomiczne podstawy badania przedmiotowego, wnioskować o relacjach 
między strukturami anatomicznymi na podstawie przyżyciowych badań 
diagnostycznych (zdjęcia przeglądowe, badania z użyciem środków kontrastowych, 
tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego). 
3) Medfuture – medyczne zawody przyszłości to 30-godzinny kurs specjalistyczny 
dla studentów IV i V roku kierunku lekarskiego, do którego zakwalifikowano 153 
osoby. Zajęcia ze względu na innowacyjność organizacji i oparcie o metodę 
symulacji medycznej wymagały wysokiej jakości sal symulacyjnych 
z wyposażeniem. Oparte były na scenariuszach symulacyjnych oraz wykorzystaniu 
pomieszczeń do debriefingu. Sale w CSM umożliwiały rejestrację przebiegu zajęć, 
co było wymogiem realizacji projektu. W efekcie przeszkolenia studenci zdobyli 
przede wszystkim praktyczne umiejętności w opiece geriatrycznej i poznali zasady 
postępowania w podstawowych zespołach geriatrycznych. 
W Centrum realizowane były także zajęcia na wniosek studentów. Były to: 
− ćwiczenia studentów kierunku lekarskiego przygotowujących się do III Mistrzostw 

Polski w Symulacji Medycznej SimOlympis 2015 (w ramach Studenckiego Koła 
Symulacji Medycznej); 

− ćwiczenia studentów kierunku ratownictwo medyczne przygotowujących się do 
VI Ogólnopolskich Zawodów Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym; 

− zajęcia w ramach Studenckiego Koła Anatomii Klinicznej i Symulacji Medycznej; 
− warsztaty w ramach konferencji studenckiej - III Kongresu Symulacji Medycznej 

dla Studentów oraz Młodych Lekarzy. 
(dowód: akta kontroli tom II str. 240-280) 

2.8. Zajęciom dydaktycznym - w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów50 - 
poświęcone było najwięcej godzin w programach studiów ustalonych dla kierunków: 
analityka medyczna, lekarsko-dentystycznego i pielęgniarstwa drugiego stopnia 
tj. odpowiednio 91,4%, 90,4% i 88,1%. Z kolei dla kierunków lekarskiego oraz 
fizjoterapii pierwszego i drugiego stopnia zajęcia dydaktyczne stanowiły 
odpowiednio: 73,8%, 56,8% i 59,3% łącznego czasu w cyklu studiów. Najmniej, bo 
zaledwie 35,4% godzin w planie studiów poświęcone było zajęciom dydaktycznym 
na pielęgniarstwie pierwszego stopnia. 
Proporcje poszczególnych rodzajów zajęć dydaktycznych dla wybranych kierunków 
przedstawiały się następująco: 
− lekarsko-dentystyczny: 81,6% (3.690 godzin) stanowiły ćwiczenia, 15,9% (719 

                                                      
49 „Specjalizacja i kompetencje. Program Rozwojowy UM w Lublinie”. 
50 Ustalonym w harmonogramach studiów dla wybranych kierunków, dla cyklów kształcenia rozpoczętych w roku 2014/2015. 



 

15 

godzin) to wykłady, a 2,5% (115 godzin) seminaria; 
− lekarski: 76,1% zajęć (3.222 godzin) poświęcone było ćwiczeniom, 16,2 % (688 

godzin) stanowiły wykłady, a 7,7% (324 godzin) seminaria; 
− analityka medyczna: 70,8% stanowiły ćwiczenia (2.410 godzin), 19,9% (679 

godzin) wykłady, a 9,3% (315 godzin) seminaria. 
− fizjoterapia pierwszego stopnia: 63,8% zajęć (1.385 godzin) przeznaczone było 

na ćwiczenia, 30,9% (670 godzin) na wykłady, a 5,3% (115 godzin) na 
seminaria. Podobnie na fizjoterapii drugiego stopnia: 59,8% (780 godzin) 
poświęcono na ćwiczenia, 38,7% (505 godzin) na wykłady, a 1,5% (20 godzin) 
na seminaria; 

− pielęgniarstwo pierwszego stopnia: 56% czasu przeznaczono na wykłady (937 
godzin), 36% (602 godziny) ćwiczeniom, a 8% (135 godzin) seminariom; 

− pielęgniarstwo drugiego stopnia: 36,2% (430 godzin) stanowiły wykłady, 35,6% 
(423 godzin) ćwiczenia, a 28,2% (336 godzin) seminaria. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 55) 
2.9. W latach akademickich 2012/2013-2014/2015 liczba studentów UM wynosiła51 
odpowiednio: 7.312, 7.051 i 6.886, co oznaczało niewielki spadek kolejno o 3,6% 
i 2,3%. Najwięcej studentów kształciło się na kierunku lekarskim52, tj. odpowiednio 
35,8%, 37,5% i 38,5%53. Natomiast na zbliżonym poziomie pozostawała liczebność 
studentów: pielęgniarstwa (13%, 12,1%, 11%) i farmacji (12%, 11,9%, 11,8%). 
Nieco mniej studiowało na fizjoterapii (10,2%, 10,2% i 8,3%) oraz lekarsko-
dentystycznym54 (8,8%, 9,3% i 10,1%). Najmniej studentów było na elektroradiologii 
(0,3%, 0,5% i 0,9%), technikach dentystycznych (0,7%, 0,9% i 1,1%) i dietetyce (po 
1,1%). 
Systematycznie wzrastało zainteresowanie studiami: 
− anglojęzycznymi lekarsko-dentystycznymi, na których liczba studentów 

zwiększyła się w ciągu ostatnich trzech lat akademickich o 34,3% (ze 169 do 
227), 

− technikami dentystycznymi o 48,1% (z 52 do 77 studentów), 
− elektroradiologią o 215% (z 20 do 63). 
Nieznacznie wzrosła liczba studentów na położnictwie o 5,7% (z 371 do 392) 
i kierunku lekarskim o 1,1% (z 2.623 do 2.653). Wzrosło zainteresowanie (o 120%)55 
kosmetologią, którą prowadzono na WFzOAM, przy jednoczesnym systematycznym 
spadku o 70,1%56 studiujących kosmetologię na WNoZ57. 
Na pozostałych kierunkach nastąpił spadek liczby studentów w objętych kontrolą 
latach (2012/2013-2014/2015). Np. na: zdrowiu publicznym o 36,2%, fizjoterapii 
o 23,1%, pielęgniarstwie o 20,6%, ratownictwie medycznym o 19,7%. 
Zgodnie z art. 163 ust. 2 Psw, liczba studentów studiów stacjonarnych nie była 
mniejsza niż liczba studiujących na studiach niestacjonarnych. Struktura w tym 
zakresie przedstawiała się w latach 2012/2013-2014/2015 następująco: 
− studnia stacjonarne 69,9%, 71,3%, 73,5%, 
− studnia niestacjonarne: 30,1%, 28,7% i 26,5%. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 191-209, 284) 
2.10. Liczebność grup studenckich na zajęciach dydaktycznych została określona 
2 czerwca 2009 r.58 zarządzeniem59 Rektora Uniwersytetu. Na wszystkich 

                                                      
51 Według stanu na 30.11.2012 r., 30.11.2013 r. i 30.11.2014 r. 
52 Prowadzonym w ramach I WLzOS i II WLzOA. 
53W tym  lekarskim anglojęzycznym: 11,8%, 12,2% i 12,3%. 
54 W tym lekarsko-dentystycznym anglojęzycznym: 2,3%, 2,7%, 3,3%, 
55 Z 55 studentów na 30.11.2013 r. do 121 na 30.11.2014 r. 
56 Z 77 studentów na 30.11.2012 r. ich liczba zmniejszyła się do 23 osób na 30.11.2014 r. 
57 WNoZ nie posiada laboratoriów, a WFzOAM dysponuje nowoczesną bazą w tym zakresie. 
58 Obowiązującego od 1 października 2009 r. w niezmienionej formie. 
59 Nr 41/2009. 
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kierunkach, stopniach i formach studiów wykłady prowadzi się łącznie dla 
wszystkich studentów danego roku studiów w ramach kształcenia na kierunku. 
Ustalona liczebność grup przedstawiała się następująco: 
− ćwiczenia kliniczne – 5 osób, 
− zajęcia praktyczne na WNoZ (wymienione szczegółowo w treści zarządzenia) – 

5 osób, natomiast pozostałe (niewymienione) – 10 osób, 
− ćwiczenia w zakładach opieki zdrowotnej – 5 osób, 
− ćwiczenia analityczne, chemiczne oraz ćwiczenia w pracowni umiejętności 

zawodowych – 10 osób; 
− lektoraty z języków obcych – 15-20 osób; 
− zajęcia z wychowania fizycznego – 20-30 osób; 
− fakultety – 20-25 osób; 
− seminaria – 25 osób. 
Zajęcia inne niż wymienione w zarządzeniu – nie mniej niż 20 osób. 
W § 2 ust. 1 zarządzenia ustalono, że na wniosek Dziekana, zaakceptowany przez 
Prorektora ds. Kształcenia, Rektor może zmniejszyć liczebność grup studenckich. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 53-54) 
2.11. W okresie objętym kontrolą obowiązywał Uczelniany System Doskonalenia 
Jakości Kształcenia (USDJK) ustalony przez Senatu UM60 12 grudnia 2012 r. 
Organami odpowiedzialnymi za jakość kształcenia - na poziomie Uniwersytetu – 
byli: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia i Uczelniany Zespół ds. Jakości 
Kształcenia. Natomiast na poziomie wydziałów: Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości 
Kształcenia oraz Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia. Zadania 
wymienionych organów zostały określone w zarządzeniu Rektora61 z 15 marca 
2013 r.62 Działania na rzecz doskonalenia jakości kształcenia na danym kierunku 
studiów prowadzone były przez Wydziałowe Komisje i Rady Programowe, a 
polegały w szczególności na stałym monitorowaniu jakości procesu kształcenia 
poprzez: analizę i okresowe przeglądy programów kształcenia (w tym praktyk), 
monitorowanie prawidłowego stosowania systemu akumulacji i transferu punktów 
ECTS, analizę zgodności sylabusów z programem kształcenia i zakładanymi 
efektami kształcenia, analizę metod i form oraz sposobów weryfikacji efektów 
kształcenia osiąganych przez studenta, zapewnienia udziału otoczenia społeczno-
gospodarczego w określaniu i ocenie efektów kształcenia. Realizacji zadań USDJK 
służył system badań ankietowych oraz hospitacje zajęć dydaktycznych.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 1-2, 12-25) 
2.12. W celu powiązania programu kształcenia z potrzebami rynku pracy 
realizowano następujące działania: 
− powołano przedstawicieli pracodawców do struktur USDJK. Weszli oni w skład 

rad programowych na wydziałach i opiniują programy i zakładane efekty 
kształcenia; 

− prowadzono badania i analizy dotyczące tendencji na rynku pracy i oczekiwań 
pracodawców. Działania te koncentrowały się na realizacji dodatkowych szkoleń 
i kursów dla studentów. Np. w ramach projektu „MEDFUTURE - medyczne 
zawody przyszłości” zrealizowano: specjalistyczną opiekę nad osobą starszą, 
kurs kierunkowy z farmacji klinicznej, propedeutyka genetyki, organizacja 
zarządzania opieką długoterminową, opieka i leczenie osób starszych, kurs 
PNF63. Niektóre kursy zostały włączone do programu kształcenia. Np. na 
kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo i zdrowie publiczne: opieka i leczenie 

                                                      
60 Uchwałą nr XXX/2012 http://www.bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/uchwaly-senatu/dokument,3462,uchwala-
senatu.html  
61 Nr 25/2013. 
62 http://www.bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/zarzadzenia-rektora-um/dokument,3394,zarzadzenie-rektora.html  
63 Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie-nerwowo-mięśniowe). 



 

17 

osób starszych, natomiast na lekarskim: medycyna wieku podeszłego, 
podstawowe umiejętności kliniczne; 

− organizowano coroczne konferencje pn. „spotkania z medycznym rynkiem 
pracy”, w formie panelu dyskusyjnego (ekspertów, studentów i absolwentów) 
oraz warsztatów tematycznych, koncentrujących się wokół współczesnych 
tendencji na rynku pracy w poszczególnych branżach/zawodach. Wyniki analiz 
oczekiwań pracodawców znajdowały odzwierciedlenie w ofercie Biura Karier 
(np. warsztaty na temat: rynek usług medycznych, przyszłościowe specjalizacje 
w zawodach medycznych, komunikacja z trudnym pacjentem). Planowane są 
dalsze działania, np. wyposażenie studentów poszczególnych kierunków 
w kompetencje dodatkowe, odpowiadające aktualnemu zapotrzebowaniu na 
rynku pracy, w wyniku projektu realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. 

Ponadto, w odpowiedzi na wnioski wskazywane w wielu opracowaniach (PARP 
2015, Agrotec 2014) oraz wynikające z wewnętrznej ewaluacji dydaktyki, 
wskazujące na potrzebę położenia większego nacisku na kształtowanie kompetencji 
interpersonalnych, umiejętności praktycznych i rozwiązywania problemów i myślenia 
analitycznego, podjęto działania w celu dostosowania metod dydaktycznych oraz 
metod weryfikacji efektów kształcenia do kompetencji tego typu. W tym celu 
przygotowano kwestionariusze oceny umiejętności praktycznych. Od dwóch lat 
organizowane są szkolenia z zakresu metod dydaktycznych, uwzględniające tzw. 
kształcenie problemowe64, ukierunkowane na kształtowanie kompetencji 
praktycznych, analitycznych i umiejętność rozwiązywania problemów. Ponadto, 
w ramach ww. działań, zwiększono liczbę zajęć w SOR na kierunku ratownictwo 
medyczne, w celu lepszego dostosowania kształcenia do „realiów” tego zawodu. 
Przeprowadzono także pilotażowe badanie karier zawodowych absolwentów 
WFzOAM (opisane w pkt 6 niniejszego wystąpienia pokontrolnego). 

(dowód: akta kontroli tom II str. 2-3) 
2.13. Analiza obciążenia dydaktycznego studentów wybranych kierunków wykazała, 
że najwyższe obciążenie było na kierunkach położnictwo i pielęgniarstwo 
pierwszego stopnia. I tak na położnictwie liczba godzin realizowanych w semestrze 
wynosiła od 720 (w VI semestrze) do 875 (w IV semestrze), natomiast na 
pielęgniarstwie liczba ta wahała się od 665 (w III semestrze) do 864 (w I semestrze). 
W ciągu sześciu semestrów położnictwa i pielęgniarstwa pierwszego stopnia 
studenci realizują 4.724 godziny, tj. prawie tyle co studenci kierunku lekarskiego 
w ciągu dziesięciu semestrów (4.834). 
Z kolei studenci fizjoterapii pierwszego stopnia realizują od 560 (w I semestrze) do 
690 godzin (w II semestrze). 
Na kierunku lekarsko-dentystycznym studenci realizują od 420 (w X semestrze) do 
585 godzin (w VI semestrze), natomiast na kierunku lekarskim obciążenie waha się 
od 305 (w II semestrze) do 510 godzin (w VIII semestrze). 
Studenci analityki medycznej w II semestrze realizują najmniej, bo 240 godzin, 
natomiast w VI semestrze najwięcej - 545 godzin. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 56-57, 423-498) 
2.14. Sposób liczenia wyniku studiów na dyplomie ukończenia studiów65 określony 
został w regulaminach studiów, stosownie do rozporządzeń MNiSW w sprawie 
warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów 
w uczelniach. Według regulaminów obowiązujących w kontrolowanym okresie 

                                                      
64 Problem Based Learning. 
65 Uwzględnianego – stosownie do przepisów § 4 ust. 1 rozporządzenia MZ z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu 
podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U z 2014 r., poz. 474) - przez okręgową radę lekarską przy kierowaniu lekarza 
i lekarza dentysty do odbycia stażu podyplomowego. 
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ostateczny wynik studiów jest sumą: ½ średniej ocen z wszystkich egzaminów66, ¼ 
oceny pracy magisterskiej (będącej średnią ocen promotora i recenzenta) oraz ¼ 
oceny egzaminu magisterskiego. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 229) 

2.15. Zajęcia dydaktyczne na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, 
pielęgniarstwie, położnictwie, analityce medycznej oraz fizjoterapii, prowadzone były 
przez nauczycieli akademickich posiadających publikacje w tym zakresie67. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 189-190) 
2.16. Uniwersytet spełniał wymagania dotyczące sposobu realizacji programu 
kształcenia, określone w § 2 pkt 1-3 rozporządzenia MZ z dnia 20 sierpnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek 
i położnych68, gdyż: 
- założone efekty kształcenia (w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji 
społecznych) umożliwiały uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu 
pielęgniarki i położnej we wszystkich krajach UE; 
- programy kształcenia zostały opracowane modułowo i umożliwiały pogłębienie 
wiedzy przydatnej do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, w tym przez 
organizację zajęć fakultatywnych69 i wykładów monograficznych; 
- zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe (którym poświęcone było 48,7% wymiaru 
godzin przewidzianego planem studiów na obydwu kierunkach) poprzedzone były 
zajęciami teoretycznymi i realizowane zgodnie ze standardami i celami kształcenia 
dla danego kierunku studiów oraz podlegały ocenie, a przebieg każdej praktyki był 
dokumentowany70; 
- na studiach położniczych i pielęgniarskich pierwszego stopnia, bez udziału 
nauczyciela było realizowanych nie więcej niż po 25% wymiaru godzin w zakresie 
nauk podstawowych i społecznych (nie więcej niż 240 godzin) i po 35% wymiaru 
godzin w zakresie podstaw opieki, odpowiednio położniczej i pielęgniarskiej, oraz 
opieki specjalistycznej i podstaw klinicznych (nie więcej niż 511 godzin). 
Według oceny PKA dokonanej w maju 2014 r. dla położnictwa: „realizacja programu 
studiów zasługuje na wyróżnienie ze względu na wzorowe wykorzystanie doskonałej 
bazy dydaktycznej w programie kształcenia. Program nauczania jest spójny 
i zawiera wymagane proporcje zajęć teoretycznych i praktycznych, a ich 
usytuowanie na poszczególnych etapach kształcenia umożliwia osiągnięcie 
założonych celów i uzyskania wymaganej struktury kwalifikacji”. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 383-390, 398-399, 510-516) 
Stosownie do § 3 pkt 1-5 rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych, Uniwersytet dysponował kadrą 
zapewniającą poziom kształcenia określony w przepisach wydanych na podstawie 
Psw. Nauczanie przedmiotów z pielęgniarstwa i położnictwa oraz praktyki 
zawodowe prowadziły osoby, posiadające prawo wykonywania zawodu pielęgniarki 
lub położnej oraz minimum roczną praktykę zawodową, zgodną z nauczanym 
przedmiotem. Nauczyciele przedmiotów kierunkowych współpracowali 
z prowadzącymi praktyki w zakresie realizacji programu kształcenia i oceny 
postępów studentów w nabywaniu przez nich umiejętności zawodowych. Kadra 
dydaktyczna uczestniczyła w zorganizowanych formach kształcenia 
podyplomowego, zjazdach, konferencjach, sympozjach naukowych krajowych 
i międzynarodowych, a także publikowała swoje osiągnięcia naukowe oraz była 
zaangażowana w działalność w organizacjach zawodowych i stowarzyszeniach 
                                                      
66 W przypadku egzaminu zdawanego ponownie przy wyliczaniu średniej ocen uwzględniane były obie noty, w tym m.in. 
z egzaminu zdawanego ponownie (za zgodą egzaminatora i dziekana) w celu uzyskania wyższej oceny na dyplomie. 
67 Sprawdzono dla losowo wybranych pracowników naukowych (po pięciu z kierunku) na bazie publikacji z okresu 2010-2015. 
68 Dz. U. z 2012 r., poz. 970. 
69 Stanowiły one nie mniej niż 10% wszystkich zajęć pozostających do dyspozycji Uniwersytetu. 
70 Studenci posiadali wykaz umiejętności, które zaliczyli w czasie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. 
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naukowych. Uniwersytet wspomagał rozwój zawodowy i naukowy nauczycieli. 
Stwarzał warunki do łączenia pracy dydaktycznej z prowadzeniem badań 
naukowych oraz dokonywał oceny ich pracy. 
Według oceny PKA dokonanej w 2014 r. dla położnictwa: liczba pracowników 
naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych na ocenianym kierunku oraz ich 
dorobek naukowy i dydaktyczny, a także posiadane udokumentowane 
doświadczenie zawodowe są adekwatne do realizowanego programu studiów 
i zakładanych efektów kształcenia i umożliwiają ich osiągnięcie. Jednostka prowadzi 
politykę kadrową sprzyjającą podnoszeniu kwalifikacji i zapewnia pracownikom 
warunki rozwoju naukowego i dydaktycznego, w tym także przez wymianę 
z uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 390-391, 398-399, 517-519, tom II str. 59-60, 149-
152, 189-190, 407-416) 

Uniwersytet spełnia wymagania dotyczące bazy dydaktycznej określone w § 4 pkt 1-
5 rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia 
pielęgniarek i położnych. Baza zapewnia odpowiednie warunki do prawidłowej 
realizacji efektów kształcenia. Dobór podmiotów, w których prowadzone jest 
kształcenie praktyczne dokonany został zgodnie z ustalonymi kryteriami, 
umożliwiającymi osiągnięcie celów i efektów kształcenia. Zajęcia praktyczne poza 
UM odbywają się na podstawie zawartych umów. 
Spełnienie ww. wymagań potwierdziła ocena dokonana w maju 2014 r., w której 
PKA stwierdziła, że UM dysponuje doskonałą bazą dydaktyczną zapewniającą 
możliwość realizacji procesu kształcenia i osiągnięcia wszystkich zakładanych 
efektów kształcenia, a podmioty, w których prowadzone są zajęcia praktyczne 
zostały prawidłowo dobrane. 
(dowód: akta kontroli tom I str. 391-392, 487-416, 500-501, 519-522, tom II str. 391-

406) 
Zgodnie z § 5 pkt 1-3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych, Uniwersytet spełnia wymagania 
dotyczące wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia (opisanego w pkt 2.11 
niniejszego wystąpienia). WNoZ, w ramach którego prowadzone są kierunki 
pielęgniarstwa i położnictwa, posiada Wydziałową Komisję ds. Jakości 
Kształcenia71. Działania na rzecz doskonalenia programów kształcenia prowadzi 
Rada Programowa72 i obejmują one: przegląd programów kształcenia i ich efektów 
(nie rzadziej niż raz w roku), ocenianie wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych studentów, monitorowanie skuteczności praktyk zawodowych, przegląd 
kadry dydaktycznej, badanie opinii studentów oraz badanie opinii absolwentów.  
Dziekan w porozumieniu z Wydziałową Komisją ds. Jakości Kształcenia opracowuje 
plany naprawy zjawisk niepożądanych i w okresie dwóch miesięcy od opublikowania 
wyników, informację o podjętych działaniach przekazuje Pełnomocnikowi Rektora. 
W obszarze hospitacji zajęć dydaktycznych działa komisja hospitacyjna.  
Zgodnie z polityką jakości kształcenia zrealizowane zostały na UM (w latach 
2012/2013 i 2013/2014) badania dotyczące jakości procesu kształcenia na WNoZ, 
w tym na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Wyniki badań zostały opublikowane 
w raportach sporządzonych przez DJK - Biuro Oceny Jakości Kształcenia 
i wykorzystywane są do doskonalenia procesu kształcenia i kształtowania kultury 
jakości Uniwersytetu. 
W maju 2014 r. PKA dokonując oceny kierunku położnictwo stwierdziła m.in.: WNoZ 
ma wewnętrzny system zapewnienia jakości ukierunkowany na zapewnienie 
najwyższego poziomu kształcenia w zawodach medycznych. Została stworzona 

                                                      
71 Powołaną zarządzeniem Rektora z 25 stycznia 2013 r. 
72 Zgodnie z § 2 zarządzenia Rektora z 15 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych zadań Uczelnianego Zespołu ds. Jakości 
Kształcenia oraz Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia. 
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przejrzysta struktura zarządzania. Prowadzona była systematyczna i kompleksowa 
ocena efektów kształcenia. Wyniki tej oceny stanowiły podstawę wprowadzania 
zmian służących poprawie jakości kształcenia. W procesie tym brali udział studenci, 
kadra dydaktyczna, absolwenci oraz interesariusze zewnętrzni. Uniwersytet włączył 
studentów w procesy projakościowe poprzez udział w otwartych spotkaniach 
programowych i dyżurach jakościowych. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 398, 522-596, tom II str. 417-422) 
2.17. Wśród studentów UM prowadzone były ankiety, których przedmiotem badań 
były m.in.: ocena nauczycieli akademickich, ocena zajęć dydaktycznych 
(przedmiotów), ocena praktyk zawodowych, ocena ogólnych warunków studiowania. 
Badania były realizowane w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu 
Wirtualna Uczelnia, co umożliwiało studentom sprawne i wygodne wypełnianie 
ankiet oraz gwarantowało anonimowość. Papierowa wersja ankiety wykorzystywana 
była jedynie w badaniu opinii absolwentów kończących edukację. 
W badaniach przeprowadzonych w roku akademickim 2013/2014 zwrotność ankiet 
wyniosła: 29% w przypadku oceny nauczycieli akademickich, 27% w ocenie zajęć 
dydaktycznych (przedmiotów), 92% przy badaniu opinii absolwentów w momencie 
ukończenia studiów za rok 2013/2014 i 84% przy takim samym badaniu w roku 
2012/2013. Przy ocenie praktyk zawodowych zwrotność ankiet wyniosła 26% 
(przy czym oceniono 100% realizowanych praktyk). 
Zagregowany wskaźnik jakości dydaktyki w wyniku oceny nauczycieli akademickich 
w roku 2013/2014 wyniósł 4,49 (w skali 1-5), co oznaczało wzrost oceny 
w porównaniu do roku 2010/2011 (4,39). Najwyższa poprawa nastąpiła w przypadku 
II WLzOA (z 4,09 w roku 2010/2011 do 4,49 w roku 2013/2014). Najwyżej 
ocenionym kierunkiem była elektroradiologia (4,89), a najniżej dietetyka (4,27). 
Analizy wyników badania wskazały, że ciągłego doskonalenia wymaga aspekt 
praktyczny kształcenia, gdyż szczególne wysokie są oczekiwania studentów pod 
tym względem oraz orientacji dydaktyki na kształcenie problemowe73. 
W roku akademickim 2013/2014 ocena jakości zajęć dydaktycznych (przedmiotów) 
wyniosła 4,37. Najwyżej oceniono zajęcia na kierunku elektroradiologia (4,96), 
a najniżej na kierunku położnictwo pierwszego stopnia (4,29). Analiza wyników 
badania wskazała na potrzebę doskonalenia praktycznego wymiaru zajęć. 
W wyniku badania opinii absolwentów w momencie ukończenia studiów (z roku 
akademickiego 2012/2013) potwierdzono wysoki poziom oczekiwań pod względem 
kształtowania umiejętności praktycznych, szczególnie widocznej wśród 
ankietowanych absolwentów kosmetologii, kierunku lekarskiego oraz zdrowia 
publicznego. Wskazywano też na duże zainteresowanie dalszym kształceniem oraz 
innymi formami rozwoju (udział w kursach i szkoleniach specjalistycznych). 
Według nieopublikowanych wyników badania praktyk zawodowych zostały one 
ocenione średnio na 4,47. Najwyżej ocenili praktyki studenci kierunku lekarsko-
dentystycznego (4,81), analityki medycznej (4,76), farmacji (4,73) i kosmetologii 
drugiego stopnia (4,71), a najniżej dietetyki (3,76), położnictwa drugiego stopnia 
(3,69) i zdrowia publicznego drugiego stopnia (3,5). 

(dowód: akta kontroli tom II str. 4-6) 
2.18. Uniwersytet umożliwia realizację praktyk zawodowych w podległych mu 
szpitalach klinicznych i Stomatologicznym Centrum Klinicznym. Studenci mogą 
także odbywać praktyki w wybranym przez siebie podmiocie leczniczym, który 
zapewnia realizację programu i osiągnięcie efektów kształcenia. Praktyki odbywają 
się zgodnie z planem studiów zatwierdzonym przez radę danego wydziału UM, na 
podstawie umów zawieranych przez Uniwersytet z podmiotami leczniczymi (szpitale, 
przychodnie, gabinety prywatne). 

                                                      
73 Problem Based Learning. 
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Na kierunku lekarskim praktyki zawodowe (wakacyjne) obejmowały: na I roku 120 
godzin, na II: 140 (w roku 2012/2013) lub 120 godzin (w kolejnych latach), na III - 
140 godzin (w latach 2012/2013–2013/2014) lub 120 godzin (w roku 2014/2015) 
oraz po 140 godzin na IV i V roku. W badanym okresie większość studentów 
kierunku lekarskiego (tj. odpowiednio 62,2%, 74,1% i 65,4% w kolejnych latach) 
odbyła praktyki w innych podmiotach leczniczych (na podstawie umów 
indywidualnych), a pozostała część (37,8%, 25,9% i 34,6%) w szpitalach 
klinicznych. 
Praktyki zawodowe (wakacyjne) na kierunku lekarsko-dentystycznym obejmowały: 
na I roku 120 godzin, na II: 160 (w roku 2012/2013) lub 120 godzin (w następnych 
latach), na III: 160 godzin (w latach 2012/2013 – 2013/2014) lub 120 (w roku 
2014/2015), na IV roku - 160 godzin. Także w przypadku kierunku lekarsko-
dentystycznego większość studentów (odpowiednio: 63%, 54% i 70%) odbyła 
praktyki w innych podmiotach74, natomiast pozostała część (kolejno: 37%, 46% 
i 30%) w jednostkach podległych Uniwersytetowi. 
Na pielęgniarstwie praktyki zawodowe odbywały się na studiach pierwszego 
i drugiego stopnia. Na I roku studiów pierwszego stopnia praktyki trwały 120 godzin, 
na II roku obejmowały 360 godzin (w roku 2012/2013) lub 400 godzin (w latach 
2013/2014-2014/2015), a na III: 720 godzin (w roku 2012/2013), 760 godzin 
(w 2013/2014) lub 680 godzin (w 2014/2015). Praktyki na studiach drugiego stopnia 
na I roku objęły 120 godzin, natomiast na II roku wyniosły 80 godzin w roku 
2012/2013, a w kolejnych latach75 po 40 godzin. W badanych latach studenci 
pielęgniarstwa odbywali praktyki w 21-24 podmiotach. 
Na kierunku analityka medyczna praktyki zawodowe (wakacyjne) odbywały się na 
III i IV roku w wymiarze po 160 godzin w wybranych przez studentów laboratoriach 
analitycznych. Studenci najczęściej odbywali praktyki w podmiotach znajdujących 
się blisko ich miejsc zamieszkania lub dających perspektywy rozwoju. W praktyce 
prawie dla każdego studenta zawierana była osobna umowa. W nielicznych 
przypadkach w tym samym miejscu odbywało praktyki kilku studentów. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 209-239) 
Praktyki przewidziane planem studiów dla studentów ww. kierunków były bezpłatne. 
Studenci realizujący praktykę w jednostkach Uczelni nie ponoszą kosztów 
w związku z ich odbywaniem. Jedyne koszty ponoszone przez studentów były 
związane z ewentualnym zakwaterowaniem, wyżywieniem, dojazdem na miejsce 
odbywania praktyki oraz ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, 
w przypadku praktyk odbywanych w trybie indywidualnym (tzn. w placówce 
wybranej przez studenta, zaakceptowanej przez opiekuna kształcenia praktycznego, 
na podstawie umowy zawartej przez Uniwersytet ze wskazanym podmiotem 
zewnętrznym). 

(dowód: akta kontroli tom II str. 210-211, 214-215, 220) 

3. W okresie objętym kontrolą UM realizował 23 umowy, zawarte z podmiotami 
leczniczymi, na podstawie art. 89 ust. 3 i 4 ustawy o działalności leczniczej, które 
udostępniły swoje komórki organizacyjne w celu prowadzenia kształcenia przed- 
i podyplomowego w zawodach medycznych76. Środki wydatkowane na ten cel 
wyniosły w latach 2012-2015 (do 31.07.) 206.096 zł. Dziewięć umów dotyczyło 
kształcenia przeddyplomowego. Na ich realizację wydatkowano w latach 2013-2015 
(do 31.07.) 120.424 zł. Pozostałe 14 umów związane było z kształceniem 

                                                      
74 Na podstawie umów indywidualnych. 
75 2013/2014 i 2014/2015. 
76 Ponadto - w okresie objętym kontrolą – UM realizował umowę z podmiotem leczniczym, który udostępnił Oddział 
Ginekologiczny na potrzeby Kliniki Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej UM, w celu prowadzenia kształcenia 
przeddyplomowego w zawodach medycznych, zawartą 15.09.2009 r. na sześć lat (do 15.09.2015 r.), na podstawie 
obowiązującego ówcześnie art. 43e ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., 
poz. 89 ze zm.). Środki wydatkowane na realizację umowy wyniosły 108.000 zł (w latach 2012-2015). 
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podyplomowym, a ich koszt wyniósł w latach 2012-2015 - 85.672 zł. 
Badanie próby czterech (z dziewięciu) losowo wybranych umów zawartych na 
kształcenie przeddyplomowe wykazało, że nie wszystkie z nich zawierały elementy 
wymagane na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej. Każda 
umowa określała zgodnie z art. 89 ust. 5 pkt 1 ustawy czas jej trwania, lecz tylko 
w jednym przypadku (umowy zawartej na okres dłuższy niż rok akademicki) 
przewidziano warunki jej wcześniejszego rozwiązania. Pozostałe trzy umowy 
zawarte na czas określony (rok akademicki) - nie posiadały postanowień 
wskazanych w art. 89 ust. 5 pkt 1 ustawy. 
Każda umowa określała środki finansowe77 należne udostępniającemu z tytułu jej 
realizacji, lecz w jednej z nich nie określono sposobu przekazywania tych środków 
oraz zasad rozliczeń, o których mowa w art. 89 ust. 5 pkt 2 ustawy. 
W dwóch (z czterech) umów określono jednostki (komórki) organizacyjne oraz 
sprzęt udostępnione w celu ich realizacji, natomiast pozostałe dwie nie spełniały 
tego wymogu, zawartego w art. 89 ust. 5 pkt 3 ustawy. Żadna z umów nie określała 
sposobu ich udostępniania oraz zasady i warunków ich wykorzystywania. 
Każda z umów określała, zgodnie z art. 89 ust. 5 pkt 4 ustawy, nauczycieli 
akademickich lub pracowników udostępniającego, którzy prowadzili zajęcia ze 
studentami. W dwóch umowach określono okoliczności, w których może nastąpić 
zmiana warunków umowy (art. 89 ust. 5 pkt 5 ustawy). 
W każdej z umów wskazano, że Uniwersytet ponosi odpowiedzialność cywilną za 
szkody wyrządzone przez studentów lub osoby prowadzące zajęcia, lecz w trzech 
nie ustalono zasad postępowania w przypadku naruszenia porządku ustalonego 
przez udostępniającego (art. 89 ust. 5 pkt 6 ustawy). 
W dwóch umowach nie ustalono zasad prowadzenia kontroli przez Uniwersytet 
w zakresie wykonywania zadań dydaktycznych u udostępniającego (art. 89 ust. 5 
pkt 7 ustawy). 
Dwie z umów nie zawierały postanowień dotyczących zasad rozpatrywania sporów 
mogących wynikać z ich realizacji (art. 89 ust. 5 pkt 8 ustawy). 

(dowód: akta kontroli tom II str. 287-357) 
Według wyjaśnień uzyskanych od Kierownika Działu Planowania i Analiz 
Ekonomicznych oraz Kierownika Działu Kształcenia: wysokość środków 
finansowych należnych udostępniającemu z tytułu realizacji ww. umów została 
ustalona w drodze ustnych negocjacji. Środki te zostały przekazane tym podmiotom 
w wysokościach określonych w umowach. W przypadku umowy zawartej na kilka lat 
akademickich, w kolejnych okresach78, podwyższane były opłaty za udostępnienie 
Uniwersytetowi jednostek organizacyjnych. Podstawą zmian był przyjęty w umowie 
sposób obliczenia opłat odnoszący się do liczby studentów oraz liczby tzw. 
„grupogodzin”. Wpływ miał również podatek od towarów i usług, co do którego 
podmiot ten utrzymywał stanowisko, że usługa podlega opodatkowaniu stawką 
podstawową podatku (łącznie z rokiem akademickim 2012/2013). Dopiero w latach 
2013/2014 i 2014/2015 usługa została objęta zwolnieniem z podatku79. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 310, 368) 
Kierownik Działu Planowania i Analiz Ekonomicznych oraz Kierownik Działu 
Kształcenia wyjaśniły, że nie stwierdziły, aby podmioty lecznicze zgłaszały 
niewystarczające finansowanie w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 310, 368) 
Badanie czterech ww. umów wykazało, że nie kontrolowano wykonania zajęć 
dydaktycznych w udostępnionych jednostkach organizacyjnych, mimo, że 

                                                      
77 Kwota bądź stawka za osobodzień zajęć. 
78 Tj. 45 tys. zł netto za rok 2011/2012, 46,8 tys. zł netto za rok 2012/2013, 46,85 tys. zł brutto za rok 2013/2014 i 53,1 tys. zł 
brutto za rok 2014/2015. 
79 Po przedłożeniu trzech interpretacji indywidualnych wydanych dla szpitali klinicznych przez Ministra Finansów. 
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w dwóch z nich, zawarte były postanowienia wskazujące na podmiot zobowiązany 
do ich realizacji. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 287-257) 
4. PKA przeprowadziła w UM następujące oceny: 
− instytucjonalną na WFzOAM we wrześniu 2013 r. Była to pierwsza ocena 

instytucjonalna tej jednostki organizacyjnej. Została przeprowadzona w związku 
z upływem okresu, na jaki została wydana ocena na kierunku analityka 
medyczna, przy jednoczesnym spełnianiu przez jednostkę warunków 
wynikających z art. 48a ust. 4 Psw oraz § 6 rozporządzenia MNiSW z dnia 
29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i oceny 
instytucjonalnej80; 

− programowe na kierunkach: 
− lekarskim (w październiku 2011 r.) prowadzonym w ramach I WLzOS81 

i II WLzOA82; 
− farmacja (w lutym 2012 r.) na WFzOAM83; 
− położnictwo (we wrześniu 2014 r.) na WNoZ84. 

Ww. oceny zostały przeprowadzenie z inicjatywy PKA wg harmonogramu85 
dokonywania ocen w danym roku akademickim. 
Ocena instytucjonalna WFzOAM (po przeprowadzeniu wizytacji w dniach 24-26 
kwietnia 2013 r.) zakończyła się przyznaniem 19 września 2013 r oceny 
pozytywnej86. Według uchwały PKA następna ocena powinna nastąpić w roku 
akademickim 2019/2020. 
Oceny programowe: 
- kierunku lekarskiego - uchwałami z 20 października 2011 r.87 (podjętymi po 
wizytacji w dniach 12-13 maja 2011 r.) PKA przyznała oceny pozytywne. Następna 
ocena kształcenia powinna nastąpić w roku akademickim 2017/2018; 
- kierunku farmacja – uchwałą z 23 lutego 2012 r. (po wizytacji 23-24 października 
2011 r.) PKA przyznała ocenę pozytywną88. Następna ocena powinna nastąpić 
w roku akademickim 2017/2018; 
- kierunku położnictwo – uchwałą z 18 września 2014 r.89 (podjętą po wizytacji 
w dniach 22-23 maja 2014 r.), PKA przyznała ocenę pozytywną. Termin następnej 
oceny powinien nastąpić w roku akademickim 2020/2021. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 242, 258-402) 
Po przeprowadzeniu oceny programowej położnictwa PKA nie sformułowała 
zaleceń, gdyż kryteria odnoszące się m.in. do koncepcji rozwoju kierunku, programu 
studiów, infrastruktury dydaktycznej oraz do wewnętrznego systemu zapewnienia 
jakości kształcenia uzyskały ocenę wyróżniającą. 
Natomiast ocena instytucjonalna WFzOAM przyczyniła się do: 
- rozwinięcia infrastruktury technicznej m.in. wprowadzono nowe funkcjonalności do 
systemu elektronicznej ankietyzacji- badania realizowane przez DJK obejmują 
szerszy zakres przedmiotowy a także poprawie uległa ich reprezentatywność; 
- zapewnienia wpływu przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego na 
proces kształcenia. Podjęto działania formalnego włączenia przedstawicieli 
interesariuszy zewnętrznych do składu Rad Programowych/Komisji ds. Programów 
Studiów i Dydaktyki w celu zapewnienia rzeczywistego wpływu otoczenia 

                                                      
80 Dz. U. Nr 207, poz. 1232 
81 Była to druga ocena jakości kształcenia, po wydanej w 2005 r. ocenie pozytywnej. 
82 Była to pierwsza ocena jakości kształcenia. 
83 PKA po raz drugi oceniała jakość kształcenia na wizytowanym kierunku, po wydanej w 2005 r. ocenie pozytywnej. 
84 Ówczesny Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu. 
85 Ustalonym przez Prezydium PKA. 
86 W uchwale nr 584/2013. 
87 Uchwała PKA nr 948/2011 wydana dla I WLzOS oraz uchwała PKA nr 949/2011 dla II WLzOA. 
88 W uchwale nr 45/2012. 
89 Uchwałą nr 637/2014 z 18.09.2014 r. 
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zewnętrznego na kształtowanie jakości na UM; 
- prowadzenia stałej akcji promocyjnej, której głównym celem jest zwiększenie 
świadomości całego środowiska akademickiego na temat problematyki zarządzania 
jakością kształcenia oraz koniecznością jego zaangażowania w proces tworzenia 
kultury jakości. Głównymi odbiorcami akcji, obok nauczycieli akademickich 
i pracowników administracji, są studenci; 
- od roku akademickiego 2013/2014 rozpoczęto spotkania DJK ze studentami I roku 
dotyczące jakości kształcenia. W związku ze zmianą strony internetowej UM 
i uzyskaniem odrębnej witryny DJK wszelkie informacje i aktualności, w tym wyniki 
badań dotyczące jakości kształcenia, skuteczniej docierają do studentów a także 
nauczycieli akademickich; 
- wprowadzono ocenę praktyk zawodowych jako integralnej części programu 
kształcenia; 
- zmodyfikowany został kwestionariusz oceny pracy administracji. Od roku 
akademickiego 2013/2014 funkcjonuje pod nazwą ,,ocena warunków studiowania" 
obejmie obok oceny funkcjonowania dziekanatów również ocenę jakości 
infrastruktury dydaktycznej, zasoby i dostępności bibliotek, liczebność grup 
studenckich, racjonalność tygodniowego rozkładu zajęć, warunki mieszkalne 
w domach studenckich oraz dostępność bazy rekreacyjno-sportowej; 
- od roku akademickiego 2013/2014 realizowane jest odrębne badanie dotyczące 
oceny przedmiotu, stanowiące integralną część badania oceniającego pracę 
nauczycieli akademickich. W kwestionariuszach ankiety zawarto pytania dotyczące 
treści programowych, oceny osiągniętych w wyniku uczestnictwa w zajęciach 
efektów kształcenia, adekwatność Iiczby godzin poświęconych na dane zajęcia do 
ilości zrealizowanego materiału (co umożliwi weryfikację poprawności przypisania 
punktów ECTS), adekwatności wykorzystanych metod i technik dydaktycznych oraz 
dostępności narzędzi wspomagających proces dydaktyczny; 
- opracowane zostało narzędzie badawcze dotyczące losów zawodowych 
absolwentów, a realizacja badania rozpoczęła się w 2014 r. Kwestionariusz zawierał 
pytania dotyczące sytuacji zawodowej absolwentów, ewentualnych przyczyn 
pozostawania bez zatrudnienia, oceny zdobytych kwalifikacji z perspektywy 
doświadczeń na rynku pracy oraz ich wpływu na karierę zawodową; 

(dowód: akta kontroli tom I str. 242, tom II str. 6-9) 
4.1. Uniwersytet posiada akredytację do kształcenia w języku angielskim na 
kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym. W 1999 r. uzyskano akredytację 
nowojorską90, a w kwietniu i maju 2015 r. przeprowadzony został pomyślnie 
ponowny jej proces. W 2008 r. uzyskano akredytację filadelfijską91. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 8) 
5. Akredytacje na prowadzenie studiów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo 
Uniwersytet uzyskał: 
- na 5 lat decyzjami MZ z 12 września 2002 r. 92 na wniosek Rektora z 24 kwietnia 
2002 r. i wniosków Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego 
(KRASzM) podjętych 20 czerwca 2002 r. 
- na 5 lat decyzjami MZ z 6 sierpnia 2007 r. 93 na wniosek Rektora z 26 kwietnia 
2007 r. i wniosków KRASzM podjętych 12 lipca 2007 r.; 
- na 5 lat (do 31 sierpnia 2017 r.) decyzjami MZ wydanymi 31.08.2012 r. 
W ostatnim z wymienionych przypadków, wnioski o wszczęcie procesu 
akredytacyjnego na ww. kierunkach, złożone zostały 18 kwietnia 2012 r., 
tj. z zachowaniem terminu określonego w (ówcześnie obowiązującym) § 14 ust. 3 

                                                      
90 The State Education Department The University of The State New York. 
91 Medical Board of California Executtive Office. 
92 Nr: 1/2002 i 2/2002. 
93 Nr: 15/II/2007 i 16/II/2007. 



 

25 

rozporządzenia MZ z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej 
Szkolnictwa Medycznego oraz trybu uzyskiwania akredytacji94. Wnioski zawierały 
wszystkie wymagane elementy, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 
ww. rozporządzenia. Dołączono do nich niezbędne informacje, o których mowa 
w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 
W związku z opisanymi wnioskami, w dniach 15-16 maja 2012 r. zespoły wizytujące 
Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASzPiP) 
przeprowadziły wizytacje, podczas których dokonały oceny kierunków w oparciu 
o standardy kształcenia w zakresie: realizacji programu kształcenia i prowadzonej 
dokumentacji, kwalifikacji kadry do prowadzenia zajęć teoretycznych, praktycznych 
i praktyk zawodowych objętych programem kształcenia; bazy materialnej, w tym 
wyposażenia niezbędnego do realizacji założonych celów kształcenia, oceny jakości 
kształcenia i osiągnięć, tj. wymienionych w § 16 ust. 1 ww. rozporządzenia. 
We wnioskach końcowych zespoły wizytacyjne – w oparciu o analizę przedstawionej 
dokumentacji kształcenia na obydwu kierunkach dla studiów pierwszego i drugiego 
stopnia oraz ocenę spełniania standardów kształcenia (w oparciu o uzyskaną przez 
poszczególne kierunki punktację spełnienia standardów95) – wnioskowały 
o udzielenie akredytacji na 5 lat (po realizacji zaleceń powizytacyjnych). 
Uchwałami96 podjętymi 14 czerwca 2012 r. KRASzPiP zawnioskowała do MZ 
o udzielenie akredytacji na ww. okres. 
Zalecenia sformułowane przez zespół wizytacyjny spowodowały podjęcie działań, 
których efektem było: 
- zwiększenie dostępności do podręczników w zakresie przedmiotów podstawowych 
i kierunkowych; 
- uzupełnienie zbiorów bibliotecznych o aktualne pozycje z zakresu czasopism 
polskich i zagranicznych położniczo-ginekologicznych; 
- rozbudowa infrastruktury dydaktycznej poprzez doposażenie pracowni w środki 
dydaktyczne umożliwiające kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych 
w warunkach symulowanych (na kierunku położnictwo); 
- ustalenie liczebności grup ćwiczeniowych w pracowni umiejętności pielęgniarskich; 
- zapewnienie studentom ekonomicznego planu zajęć97; 
- dokumentowanie kwalifikacji opiekunów praktyk zawodowych (dla pielęgniarstwa) 
z ramienia zakładu pracy; 
- zapewnienie nauczycielom warunków do rozwoju zawodowego i naukowego. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 403-471, tom II str. 8-10) 
5.1. UM nie prowadzi kształcenia pielęgniarek i położnych w języku innym niż polski. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 10) 
6. Zgodnie z art. 13a Psw98 UM monitorował kariery zawodowe swoich 
absolwentów. W czerwcu 2014 r. zostało przeprowadzone pilotażowe badanie karier 
zawodowych absolwentów WFzOAM (kierunków: farmacji i analityki medycznej). 
Zwrotność ankiet wyniosła 27%. Wyniki99 wykazały, że absolwenci nie mieli 
problemu ze znalezieniem zatrudnienia, gdyż 89% znalazło pracę w ciągu 
pierwszego roku od ukończenia studiów. W momencie badania tylko jedna osoba 
pozostawała bez zatrudnienia z przyczyn niezwiązanych z poziomem przygotowania 
do wykonywania zawodu. 62% absolwentów znalazło zatrudnienie w okresie nie 
przekraczającym trzech miesięcy od ukończenia studiów, a co trzecia osoba zaczęła 
pracę już w ich trakcie. Opinie absolwentów na temat zdobytych kompetencji 
                                                      
94 Dz. U. 2001 r., Nr 83 poz. 904. 
95 Na kierunku pielęgniarstwo: studia stacjonarne pierwszego stopnia – łącznie przyznano 77 pkt na 81 możliwych (tj. 68 pkt na 
68 obligatoryjnych i 9 pkt na 13 dodatkowych), studia drugiego stopnia – łącznie przyznano 70 pkt na 74 możliwych (tj. 62 pkt 
na 62 obligatoryjnych i 8 pkt na 12 dodatkowych). 
96 Nr: 15/III/2012 i 16/III/2012. 
97 Ekonomicznego ze względu na czas pracy w ciągu dnia i tygodnia. 
98 Przepis ten obowiązywał w okresie od 1 października 2011 r. do 30 września 2014 r. 
99 Niepublikowanego dotychczas raportu. 
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z perspektywy trzyletniego doświadczenia zawodowego potwierdziły wnioski 
z badania opinii absolwentów w momencie ukończenia studiów. Wyraźna jest 
potrzeba lepszego przygotowania pod względem umiejętności praktycznych, 
znajomości języka obcego oraz umiejętności komputerowych. Przygotowanie pod 
tym względem jest jednak dość wysokie, gdyż żaden z respondentów nie napotkał 
związanych z tym trudności podczas poszukiwania pracy. Nie wskazano problemów 
wynikających z niewystarczającego przygotowania do wykonywania zawodu. 
Trudności jakie wystąpiły wskazywały na niewystarczające znajomości metod 
aktywnego poszukiwania pracy. 
Według opinii niemal 90% absolwentów kierunków objętych badaniem, kierunek 
ukończonych studiów zdecydował o znalezieniu zatrudnienia. W opinii co trzeciej 
badanej osoby decydujące znaczenie miały również posiadane kompetencje 
interpersonalne, a co czwarta wskazała na znaczenie obowiązkowych praktyk 
zawodowych oraz staży, gdyż co piąta osoba pracuje w miejscu odbywania stażu. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 472-478, II str. 10-11) 
Od roku akademickiego 2011/2012 wypełniany był formularz aktualizacji danych 
osobowych absolwentów, w którym wyrażali zgodę na uczestnictwo 
w monitorowaniu ich kariery zawodowej drogą elektroniczną w terminie 3 i 5 lat od 
ukończenia studiów. Uczestnictwo było dobrowolne i uwarunkowane wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu uzyskania większego odsetka 
wypełnionych ankiet - w roku 2012/2013 - wprowadzono wymóg uzyskania w karcie 
obiegowej absolwenta pieczątki DJK – Biura Karier100). Na początku roku 2013/2014 
UZJK opracował projekt metodologiczny monitoringu karier zawodowych 
absolwentów za pomocą ankiety on-line. 
Ponadto DJK prowadzi cykliczny monitoring zatrudnienia osób kończących studia na 
UM w oparciu o dane pozyskiwane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy i śledzi odsetek 
bezrobotnych absolwentów każdego kierunku. Na 31.05.2013 r. dwunastu 
absolwentów kierunku położnictwo było zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, 
co stanowiło 7,8% absolwentów tego kierunku. Oznaczało to wzrost o 5 punktów 
procentowych w porównaniu do 2012 r. 
W ocenie Kierownika DJK: podstawą do utworzenia nowych kierunków studiów były 
prowadzone analizy tendencji występujących na rynku pracy, kierunków i tendencji 
rozwoju kraju i regionu (w oparciu o dokumenty strategiczne takie jak: Projekt 
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r. Inteligentne 
Specjalizacje101). 

(dowód: akta kontroli tom II str. 10-11) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Regulaminy studiów obowiązujące kolejno w latach akademickich 2012/2013-
2014/2015 nie określały warunków i trybu uczestnictwa wybitnie uzdolnionych 
uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych 
z uzdolnieniami oraz zasady zaliczania tych zajęć, tj. postanowień wymaganych na 
podstawie art. 160 ust. 1a Psw (obowiązującym od 24.05.2007 r.). 
Postanowienia takie zostały wprowadzone dopiero w regulaminie studiów, 
uchwalonym przez Senat UM w dniu 22 kwietnia 2015 r.102, który będzie 
obowiązywał od 1 października 2015 r. 
Kierownik Działu Kształcenia Uniwersytetu wyjaśniła, że regulaminy te 
przygotowane były jedynie w oparciu o przepisy rozporządzenia z 19 lipca 2011 r., 
które w niezmienionej formie obowiązywało do końca września 2014 r. Dopiero 

                                                      
100 Podanie adresu internetowego przez absolwenta w karcie danych osobowych i jego aktualizowanie. 
101 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Gospodarki i Innowacji 2013. 
102 Załącznik do Uchwały nr CCCLXXXIX/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. 
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kolejne rozporządzenie z 25 września 2014 r. wprowadzało obowiązek określenia 
w regulaminie warunków i trybu uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów 
w zajęciach przewidzianych tokiem studiów. Jednocześnie składająca wyjaśnienia 
dodała, że podejmowane były działania zmierzające do rozpoznania i oceny wiedzy, 
umiejętności oraz sondowania predyspozycji do podjęcia przez wybitnie 
uzdolnionych uczniów studiów medycznych w UM. W tym celu od 2010 r. 
organizowano zajęcia praktyczne i teoretyczne z zakresu anatomii i fizjologii 
człowieka dla zainteresowanych szkół średnich (na ich bazie lokalowej). Zajęcia 
prowadzili studenci ze Studenckiego Koła Naukowego. Podobną współpracę ze 
szkołami średnimi prowadziła Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka 
(z wykorzystaniem infrastruktury Centrum Symulacji Medycznej). W ramach 
zawartych umów zorganizowano zajęcia z zakresu biologii, w celu zapoznania 
uczniów ze strukturą i funkcjonowaniem ciała człowieka, przedstawienia anatomii 
i fizjologii w oparciu o techniki symulacyjne, najnowsze techniki audiowizualne, 
obrazowanie i diagnostyki medyczne. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 26-31) 
2. Badanie próby czterech (z dziewięciu) losowo wybranych umów, zawartych 
w zakresie kształcenia przeddyplomowego z podmiotami leczniczymi, na podstawie 
art. 89 ust. 3 i 4 ustawy o działalności leczniczej, wykazało, że nie wszystkie z nich 
zawierały elementy wymagane art. 89 ust. 5 przedmiotowej ustawy, tj.: 
− trzy zawarte na czas określony (rok akademicki) - nie wskazywały warunków ich 

wcześniejszego rozwiązania (art. 89 ust. 5 pkt 1 ustawy), 
− w jednej nie ustalono sposobu przekazywania środków finansowych, należnych 

udostępniającemu z tytułu jej realizacji oraz zasad ich rozliczeń (art. 89 ust. 5 
pkt 2 ustawy), 

− w dwóch nie określono jednostki (komórki) organizacyjnej oraz sprzętu 
udostępnianego w celu realizacji umowy (art. 89 ust. 5 pkt 3 ustawy), a w żadnej 
nie ustalono sposobu ich udostępniania oraz zasad i warunków ich 
wykorzystywania, 

− w dwóch nie wskazano okoliczności, w których może nastąpić zmiana warunków 
ich realizacji (art. 89 ust. 5 pkt 5 ustawy), 

− w trzech nie określono zasad postępowania w przypadku naruszenia porządku 
ustalonego przez udostępniającego (art. 89 ust. 5 pkt 6 ustawy), 

− w dwóch nie zawarto zasad prowadzenia kontroli w zakresie wykonywania zadań 
dydaktycznych u udostępniającego (art. 89 ust. 5 pkt 7 ustawy); 

− dwie nie zawierały postanowień dotyczących zasad rozpatrywania sporów 
wynikających z ich realizacji (art. 89 ust. 5 pkt 8 ustawy). 

Kierownik Działu Kształcenia wyjaśniła, że nie dopełniono wszystkich wymagań 
ustawowych, gdyż UM dostosował zawierane umowy do propozycji przedłożonych 
przez te podmioty i zachował elastyczność co do pozostałych postanowień. Ponadto 
w dotychczasowej współpracy z tymi podmiotami nie zgłaszano żadnych problemów 
lub zastrzeżeń. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 365-367, 369) 
3. Zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie wprowadzenia ankiet dotyczących 
procesu kształcenia i zasad hospitacji zajęć dydaktycznych103, wszystkie rodzaje 
zajęć przewidziane planem i programem kształcenia, w tym prowadzone na bazie 
podmiotów leczniczych, z którymi zawarto umowy na podstawie art. 89 ust. 3 i 4 
ustawy o działalności leczniczej, podlegają hospitacjom prowadzonym przez komisje 
hospitacyjne. 
Badanie czterech umów wykazało, że nie kontrolowano wykonania zajęć 

                                                      
103 Nr 16/2013 z dnia 19.02.2013 r. 



 

28 

dydaktycznych104 w udostępnionych jednostkach organizacyjnych, mimo, że 
w dwóch z nich, zawarte były postanowienia wskazujące, że kontrole przebiegu 
procesu kształcenia wykonuje Dziekan II WLzOA, a po ich przeprowadzeniu 
informuje strony o ewentualnych wnioskach będących efektem kontroli. 
Dziekan II WLzOA wyjaśnił, że: 
- w trakcie realizacji umów nie wpłynęły uwagi dotyczące nieprawidłowości 
w procesie kształcenia, 
- realizację procesu kształcenia potwierdzał na fakturach po zrealizowaniu 
planowanej dydaktyki. 

Według informacji Kierownika Dziekanatu II WLzOA w objętych kontrolą latach 
akademickich nie przeprowadzano hospitacji tych zajęć. Przedmiotowe jednostki 
zostały uwzględnione w planie hospitacji na rok 2015/2016. 

Kierownik Dziekanatu WNoZ wyjaśniła, że hospitacje przedmiotowych zajęć nie były 
realizowane, gdyż nie było sygnałów ze strony studentów co do jakości ich 
prowadzenia, organizacji, czy przekazywanych treści. Zajęcia te otrzymały wysoką 
ocenę studentów w „Raporcie jakości kształcenia”. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 358-361, 365-371) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym obszarze. Stwierdzone nieprawidłowości, zgodnie z założeniami 
kontroli, nie wpłynęły na obniżenie oceny. 

IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli105, wnosi o: 

1. Przestrzeganie wymogów art. 89 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej 
w przypadku zawierania umów z podmiotami leczniczymi, o których mowa 
w art. 89 ust. 3 i 4 ustawy oraz objęcie kontrolami (hospitacjami) zajęć 
dydaktycznych przeprowadzanych w tych jednostkach. 

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 NIK 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 Lublinie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

                                                      
104 W przypadku dwóch umów zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku lekarskiego II WLzOA realizowali nauczyciele 
akademiccy UM, natomiast dwie pozostałe umowy obejmowały ćwiczenia z toksykologii dla studentów ratownictwa 
medycznego WNoZ, które prowadzone były przez pracowników podmiotu leczniczego. 
105 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096. 
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W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 
Lublin, dnia  30  września 2015 r. 
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