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SŁOWO WSTĘPU
Drodzy Koleżanki i Koledzy,
Radością napawa mnie widok naszej rozwijającej się Uczelni, a wraz z nią
mnóstwo podejmowanych inicjatyw. Jedną z nich jest właśnie Folder dla
Nauczycieli, który trzymacie w dłoni. Pierwszy tego rodzaju folder z przeznaczeniem na użytek dydaktyków Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Wiemy, jak trudno jest pogodzić obowiązki dobrego nauczyciela i mentora
oraz naukowca z praktyką lekarską. Czas jest bezcenny, a informacje
mogące usprawnić nasze działania, na wagę złota. Dlatego tym bardziej
cieszy mnie, że w jednym miejscu udało się zebrać najistotniejsze wiadomości ważne z punktu widzenia naszej pracy i działalności na uczelni.
Opisy kierunków, organizacje i ich opiekunowie, nowe zespoły i ich członkowie czy kalendarium — kompendium, które mam nadzieję, będzie
użyteczne w Waszym codziennym życiu.
Liczę na to, że pierwszy tego typu folder nie będzie ostatnim, a przekazywane przez Was komentarze i uwagi pomogą w rozbudowaniu tego narzędzia,
na kształt jedynego w swoim rodzaju wademekum dedykowanego naszym
pracownikom.

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska
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SŁOWO WSTĘPU
Szanowni Państwo,
Jest mi niezmiernie miło, że mogę zaprezentować Państwu prospekt
informacyjny dotyczący struktury oraz działalności Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie. Zawarte w nim materiały nie tylko przedstawiają strukturę poszczególnych Wydziałów, ale również Organizacji
Studenckich i przeznaczone dla dydaktyków narzędzia administracyjne.
Ostatnie dwa lata akademickie przyniosły wiele zmian w procesie
kształcenia, na co jako Uczelnia nie mogliśmy pozostać obojętni. Aby
ułatwić kontakt dydaktyków i studentów w trakcie pandemii SARS-CoV2, Uniwersytet Medyczny w Lublinie utworzył platformy przeznaczone
do kształcenia zdalnego zarówno w języku polskim jak i angielskim.
Powołane zostały także nowe zespoły - Zespół ds. Elektronicznych
Dzienników Praktyk i Portfolio, Akademicka Pomoc Psychologiczna
i Edukacyjna, Zespół ds. Egzaminów Licencyjnych Typu LEW oraz Zespół
ds. WFME.
Wszystkie z podjętych działań mają na celu usprawnić i rozwinąć poziom
kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, a zadaniem
poniższego folderu jest sprawny przepływ informacji.

Prof. Kamil Torres
Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki
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TWARZE UCZELNI

Wydział Nauk o Zdrowiu

6

dr n. med. Justyna Pietrak
Kierunek lekarsko-dentystyczny

mgr Agnieszka Czarnota-Nastały
Kierunek techniki dentystyczne

mgr inż. Anna Pankowska
Kierunek elektroradiologia II st

dr n. o zdr. Marta Zarajczyk
Kierunek położnictwo

dr n. o zdr. Justyna Chmiel
Kierunek fizjoterapia

lek. dent. Izabela Suszek-Kalinowska
Kierunek higiena stomatologiczna

Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Lekarsko-Dentystyczny

dr Angelika Barzycka
Kierunek lekarski

Wydział Lekarsko-Dentystyczny

Wydział Lekarski

Wydział Lekarsko-Dentystyczny: mgr Katarzyna Kochalska, Kierunek elektroradiologia I st

mgr Kamil Sikora
Kierunek pielęgniarstwo

dr hab. Anna Pacian
Kierunek zdrowie publiczne
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dr hab. Joanna Bartosińska prof. uczelni
Kierunek kosmetologia

prof. dr hab.
Krystyna Skalicka-Woźniak
Kierunek farmacja

dr Beata Wojtysiak-Duma
Kierunek analityka medyczna

autor zdjęcia: Przemysław Tylżanowski

Wydział Farmaceutyczny

mgr Norbert Miącz
Kierunek ratownictwo medyczne

Wydzia Biomedyczny

Wydział Farmaceutyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu

TWARZE UCZELNI

prof. dr hab. n. med.
Przemysław Tylżanowski
Kierunek biomedycyna

dr n. med. Bogdan Szponar
Kierunek dietetyka

OPIEKUNOWIE ORGANIZACJI
STUDENCKICH
ORGANIZACJA

PRZEWODNICZĄCY

OPIEKUN

Samorząd Studentów

Daria Żuraw

prof. dr hab. Kamil Torres

Bartłomiej Zaremba

prof. dr hab. Ryszard Maciejewski

Maria Stępień

mgr Marcin Henzell

Magdalena Mazur

dr Beata Wojtysiak-Duma

Dawid Bednarski

prof. dr hab. Ingrid Różyło-Kalinowska,
dr Leszek Szalewski

Malwina Kot

dr Aleksandra Józefczyk

Danuta Krasowska

prof. dr hab. Halina Lach

Wojciech Kołodziej

Ks Paweł Matyjaszewski

Aleksandra Łomża

prof. dr hab. Ryszard Maciejewski

Daria Madycka

dr hab. Marzena Samardakiewicz

www.samorzadstudentow.umlub.pl

IFMSA
www.lublin.ifmsa.pl

AZS
www.facebook.com/AZS.UMLUB

Studenckie Towarzystwo
Diagnostów Laboratoryjnych
e-mail: stdl@umlub.pl

Polskie Towarzystwo
Studentów Stomatologii
e-mail: lublin@ptsf.pl

Polskie Towarzystwo
Studentów Farmacji
e-mail: ltsf@wp.pl

STN
www.stn.umlub.pl

Duszpasterstwo
Akademickie
www.damed.vot.pl

Młodzi Medycy
www.mlodzimedycy.umlub.pl

Centrum Wolontariatu
e-mail:
centrumwolontariatu@umlub.pl
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KALENDARIUM
www.umlub.pl/uczelnia/informacje/kalendarium

X

PAŹDZIERNIK 2021

►

do 01.10.

►

01.10.

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 (dzień wolny od zajęć)

►

04.10.

rozpoczęcie semestru zimowego 2021/2022

►

07.10.

Rada Wydziału Nauk Medycznych (g. 10:00)

►

14.10.

posiedzenie Rady ds. Kształcenia (g. 11:30)

►

15.10.

termin składania wniosków o Stypendium z Własnego Funduszu na
Stypendia
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dla młodych naukowców, będących
nauczycielami akademickimi bądź pracownikami badawczo-technicznymi

►

19.10.

posiedzenie Rady Naukowej Kolegium Nauk o Zdrowiu (g. 11:00)

►

21.10.

posiedzenie Rady Naukowej Kolegium Nauk Medycznych (g. 10:30)

►

22.10.

posiedzenie Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej (g. 12:00)
(do 13.10.2021. termin składania dokumentów)

►

27.10.

Rada WLD

►

28.10.

spotkanie zespołu APPiE (g. 8:00)

►

28.10.

Rada WNoZ (g. 10:00)

►

29.10.

Rada Wydziału Biomedycznego (g. 10:00)

►

30.10.

termin aplikacji o ﬁnansowanie wewnętrznych grantów 7T na kolejny rok

XI

termin składania dokumentów na Radę ds. Kształcenia

LISTOPAD 2021

►

do 04.11.

termin składania dokumentów na Radę ds. Kształcenia

►

do 15.11.

opracowanie wspólnie z doktorantem I roku Szkoły Doktorskiej wniosku
o wyznaczenie promotora/promotorów

►

18.11.

posiedzenie Rady ds. Kształcenia (g. 11:30)

►

19.11.

posiedzenie Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej (g. 12:00)
(do 10.11.2021. termin składania dokumentów)

►

23.11.

posiedzenie Rady Naukowej Kolegium Nauk o Zdrowiu (g. 11:00)

►

25.11.

posiedzenie Rady Naukowej Kolegium Nauk Medycznych (g. 10:30)
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XI

LISTOPAD 2021
25.11.

spotkanie zespołu APPiE (g. 8:00)

►

25.11.

Rada WNoZ (g. 10:00)

►

do 30.11.

składanie wniosków na „mini-granty” studenckie

►

do 30.11.

termin składania wniosków o finansowanie grantów wewnętrznych DS i
PB
na kolejny rok

►

XII
►

GRUDZIEŃ 2021
01.12.

► 02.12.-08.12.

Rada WLD
sesja egzaminacyjna (1) dla studentów VI roku kierunku lekarskiego

►

do 03.12.

termin składania dokumentów na Radę ds. Kształcenia

►

do 09.12.

wypełnienie protokołów zaliczeń prze dmiotów oraz Dziennika Praktyk
ACEM z sesji egzaminacyjnej (1)

►

13.12.

Rada WL

►

14.12.

posiedzenie Rady Naukowej Kolegium Nauk o Zdrowiu (g. 11:00)

►

15.12.

termin składania wniosków w konkursach NCN

►

16.12.

posiedzenie Rady ds. Kształcenia (g. 11:30)

►

16.12.

Rada WF

►

16.12.

posiedzenie Rady Naukowej Kolegium Nauk Medycznych (g. 10:30)

►

17.12.

posiedzenie Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej
(do 08.12.2021. termin składania dokumentów)

►

17.12.

Rada Wydziału Biomedycznego (g. 10:00)

►

od 23.12.

►

23.12.

Rada WNoZ (g. 10:00)

►

30.12.

spotkanie zespołu APPiE (g. 8:00)

►

31.12.

termin aplikacji o stypendia Ministra właściwego ds. szkolnictwa
wyższego
dla wybitnych młodych naukowców
(do 20.12.2021. termin na przekazania dokumentów do DWSFN)

przerwa świąteczna (do 02.01.2022.)
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KALENDARIUM
I

STYCZEŃ 2022

►

do 02.01.

przerwa świąteczna (od 23.12.2021.)

►

do 07.01.

termin składania dokumentów na Radę ds. Kształcenia

►

13.01.

Rada Wydziału Nauk Medycznych (g. 10:00)

►

19.01.

Rada WLD

►

20.01.

posiedzenie Rady ds. Kształcenia (g. 11:30)

►

21.01.

posiedzenie Rady Naukowej Kolegium Nauk o Zdrowiu (g. 11:00)

►

25.01.

posiedzenie Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej (g. 12:00)
(do 12.01.2022. termin składania dokumentów)

►

27.01.

posiedzenie Rady Naukowej Kolegium Nauk Medycznych (g. 10:30)

►

27.01.

spotkanie zespołu APPiE (g. 8:00)

►

27.01.

Rada WNoZ (g. 10:00)

►

do 28.01.

termin składania dokumentów na Radę ds. Kształcenia

►

do 31.01.

możliwość dokonywania korekt harmonogramów
na semestr letni 2022/2023

►

do 31.01.

przekazanie do Biura Szkoły Doktorskiej informacji o podziale godzin
promotorskich doktorantów Szkoły Doktorskiej za semestr zimowy
(w przypadku, gdy wyznaczonych jest dwóch promotorów)

►

do 31.01.

promotorzy doktorantów II roku Szkoły Doktorskiej przekazują
propozycje 3 członków Komisji Oceny Śródokresowej osób
pochodzących spoza uczelni (do wyboru przez RNSD)

►

do 31.01.

uchwalenie przez Senat programów studiów na nowy tok kształcenia

II

LUTY 2022

►

02.02.08.02.

sesja egzaminacyjna

►

09.02.15.02.

poprawkowa sesja egzaminacyjna

►

do 09.02.

►

10.02.

wypełnienie protokołów zaliczeń przedmiotów – I termin
posiedzenie Rady ds. Kształcenia (g. 11:30)
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II

LUTY 2022

►

14.02.

termin składania wniosków na umowy cywilnoprawne na dydaktykę
na semestr letni 2022/2023

►

do 16.02.

wypełnienie protokołów zaliczeń przedmiotów z sesji poprawkowej

►

16.02.22.02.

sesja egzaminacyjna (2) dla studentów VI roku kierunku lekarskiego

►

16.02.27.02.

przerwa międzysemestralna

►

18.02.

posiedzenie Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej (g. 12:00)
(do 09.02.2022. termin składania dokumentów)

►

21.02.

Rada WL

►

22.02.

posiedzenie Rady Naukowej Kolegium Nauk o Zdrowiu (g. 11:00)

►

do 23.02.

►

23.02.

Rada WLD

►

24.02.

posiedzenie Rady Naukowej Kolegium Nauk Medycznych (g. 10:30)

►

24.02.

spotkanie zespołu APPiE (g. 8:00)

►

24.02.

Rada WNoZ (g. 10:00)

►

25.02.

Rada Wydziału Biomedycznego (g. 10:00)

►

28.02.

rozpoczęcie semestru letniego 2021/2022

►

do 28.02.

przedłożenie w Dziekanatach sylabusów

►

do 28.02.

uchwalenie przez Senat warunków i trybu rekrutacji do Szkoły
Doktorskiej na rok akademicki 2022/2023

►

do 28.02.

uchwalenie przez Senat limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej
na rok akademicki 2022/2023

►

do 28.02.

uchwalenie przez Senat programu kształcenia w Szkole Doktorskiej
na cykl kształcenia 2022-2026

►

do 28.02.

zgłaszanie tematów fakultetów przez jednostki na kolejny rok akademicki

►

do 28.02.

termin złożenia przez Kierownika grantu wewnętrznego DS, PB
sprawozdania etapowego lub końcowego

wypełnienie protokołów zaliczeń przedmiotów oraz Dziennika Praktyk
ACEM z sesji egzaminacyjnej (2)
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III

MARZEC 2022

►

do 04.03.

termin składania dokumentów na Radę ds. Kształcenia

►

15.03.

termin składania wniosków w konkursach NCN

►

17.03.

posiedzenie Rady ds. Kształcenia (g. 11:30)

►

18.03.

posiedzenie Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej (g. 12:00)
(do 09.03.2022. termin składania dokumentów)

►

22.03.

posiedzenie Rady Naukowej Kolegium Nauk o Zdrowiu (g. 11:00)

►

24.03.

posiedzenie Rady Naukowej Kolegium Nauk Medycznych (g. 10:30)

►

24.03.

Rada WF

►

30.03.

Rada WLD

►

31.03.

spotkanie zespołu APPiE (g. 8:00)

►

31.03.

Rada WNoZ (g. 10:00)

IV

KWIECIEŃ 2022

►

do 07.04.

termin składania dokumentów na Radę ds. Kształcenia

►

07.04.

►

14.04.20.04.

►

21.04.

posiedzenie Rady ds. Kształcenia (g. 11:30)

►

21.04.

posiedzenie Rady Naukowej Kolegium Nauk Medycznych (g. 10:30)

►

22.04.

posiedzenie Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej (g. 12:00)
(do 13.04.2022. termin składania dokumentów)

►

25.04.

Rada WL

►

26.04.

posiedzenie Rady Naukowej Kolegium Nauk o Zdrowiu (g. 11:00)

►

27.04.

Rada WLD

►

do 28.04.

Rada Wydziału Nauk Medycznych (g. 10:00)
przerwa świąteczna

termin składania dokumentów na Radę ds. Kształcenia
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►

28.04.

spotkanie zespołu APPiE (g. 8:00)

►

28.04.

Rada WNoZ (g. 10:00)

IV

KWIECIEŃ 2022

►

29.04.

►

do 30.04.

►

30.04.

Rada Wydziału Biomedycznego (g. 10:00)
uchwalenie przez Senat Regulaminu Szkoły Doktorskiej (lub jego zmian)
obowiązującego od roku akademickiego 2022/2023
termin aplikacji o Nagrody Prezesa Rady Ministrów
(do 31.04.2022. termin składania dokumentów)

V

MAJ 2022

►

04.0510.05.

sesja egzaminacyjna (3) dla studentów VI roku kierunku lekarskiego

►

do 11.05.

►

12.05.

►

do 15.05.

opracowanie wspólnie z doktorantem I roku Szkoły Doktorskiej posteru
na sympozjum doktoranckie

►

do 15.05.

termin składania wniosków do URSA (Ustawiczny Rozwój Sprawności
Akademickiej) w zakresie szkolenia kadry

►

20.05.

posiedzenie Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej (g. 12:00)
(do 11.05.2022. termin składania dokumentów)

►

24.05.

posiedzenie Rady Naukowej Kolegium Nauk o Zdrowiu (g. 11:00)

►

26.05.

spotkanie zespołu APPiE (g. 8:00)

►

26.05.

Rada WNoZ (g. 10:00)

►

26.05.

posiedzenie Rady Naukowej Kolegium Nauk Medycznych (g. 10:30)

►

do 27.05.

termin składania dokumentów na Radę ds. Kształcenia

►

do 31.05.

zapisy na fakultety

►

do 31.05.

termin przesyłania przez jednostki UM informacji z miejscami
dla przyszłych doktorantów Szkoły Doktorskiej na rok akademicki
2022/2023

wypełnienie protokołów zaliczeń przedmiotów oraz Dziennika Praktyk
ACEM z sesji egzaminacyjnej (3)
posiedzenie Rady ds. Kształcenia (g. 11:30)
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►

do 31.05.

►

31.05.

opracowanie wspólnie z doktorantem II roku Szkoły Doktorskiej
Sprawozdania Śródokresowego z realizacji Indywidualnego Planu
Badawczego
termin aplikacji o Nagrody Naukowe Wydziału Nauk Medycznych PAN
(do 30.04.2022. termin składania dokumentów do DWSFN)

VI

CZERWIEC 2022

►

01.06.

Rada WLD

►

09.06.

posiedzenie Rady ds. Kształcenia (g. 11:30)

►

09.06.

Rada Wydziału Nauk Medycznych (g. 10:00)

► 13.06.-14.06.

Sympozjum Doktoranckie organizowane przez Szkołę Doktorską UM

►

do 15.06.

przekazanie do Biura Szkoły Doktorskiej informacji o podziale godzin
promotorskich doktorantów Szkoły Doktorskiej za semestr letni
(w przypadku, gdy wyznaczonych jest dwóch promotorów)

►

15.06.

►

15.06.30.06.

►

17.06.

posiedzenie Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej (g. 12:00)
(do 08.06.2022. termin składania dokumentów)

►

20.06.

Rada WL

►

21.06.

posiedzenie Rady Naukowej Kolegium Nauk o Zdrowiu (g. 11:00)

►

23.06.

posiedzenie Rady Naukowej Kolegium Nauk Medycznych (g. 10:30)

►

od 23.06.

sesja egzaminacyjna (4) dla studentów VI roku kierunku lekarskiego

►

od 23.06.

sesja egzaminacyjna (do 10.07.2022.)

►

23.06.

Rada WF

►

24.06.

Rada Wydziału Biomedycznego (g. 10:00)

►

do 30.06.

przekazanie Kierownikom jednostek przez Sekcję Planowania Dydaktyki
przydziałów zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2022/2023

►

do 30.06.

aktualizacja sylabusów na kolejny rok akademicki

►

30.06.

spotkanie zespołu APPiE (g. 8:00)

►

30.06.

Rada WNoZ (g. 10:00)

termin składania wniosków w konkursach NCN
posiedzenia Komisji Oceny Śródokresowej doktorantów II roku
Szkoły Doktorskiej
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►

do 30.06.

składanie zapotrzebowania na zakupy komputerowe
(do: Marcin Marcewicz / Dział Informatyczny)

►

do 30.06.

składanie zapotrzebowania na zakupy meblowe
(do: Katarzyna Sierpińska / Dział Zaopatrzenia)

VI

CZERWIEC 2022

►

do 30.06.

składanie zapotrzebowania na zakup aparatury
(do: Sebastian Kałkus / Dział Aparatury Naukowej)

►

do 30.06.

składanie zapotrzebowania na inne zakupy powyżej 3 500 zł
(do: kierownik odpowiedniego działu)

►

30.06.

termin aplikacji o Nagrody Ministra Zdrowia
(do 30.05.2022. termin składania dokumentów do DWSFN)

►

30.06.

termin aplikacji o finansowanie wewnętrznych grantów innowacyjnych
na kolejny rok

►

do 30.06.

VII

termin składania zapotrzebowań w systemie Egeria na zakupy
inwestycyjne w ramach realizacji grantów wewnętrznych (DS, PB)

LIPIEC 2022

►

do 10.07.

sesja egzaminacyjna (od 23.06.2022.)

►

do 11.07.

wypełnienie protokołów zaliczeń przedmiotów oraz Dziennika Praktyk
ACEM z sesji egzaminacyjnej (4)

►

do 11.07.

wypełnienie protokołów zaliczeń przedmiotów – I termin

►

~

VIII

wypłata za godziny ponadwymiarowe

SIERPIEŃ 2022

►

~

►

do 15.08.

początek rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UM

►

do 31.08.

opracowanie wspólnie z doktorantem I roku Szkoły Doktorskiej
Indywidualnego Planu Badawczego

►

do 31.08.

złożenie przez Kierownika jednostki do Sekcji Rozliczania i Analiz

wypłata za godziny ponadwymiarowe
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KALENDARIUM
uzupełnionych przydziałów zajęć dydaktycznych wraz z oświadczeniem
o kompetencjach i 3-letnim doświadczeniu dla osób przypisanych
do realizacji zajęć w ramach umów cywilnopr awnych

IX

WRZESIEŃ 2022

►

~

►

01.09.21.09.

►

do 10.09.

►

15.09.

termin składania wniosków na umowy cywilnoprawne na dydaktykę
na semestr zimowy 2022/2023

►

15.09.

termin składania wniosków w konkursach NCN

►

15.09.

termin składania przez Dziekanów propozycji kosztów bezpośrednich
dla Jednostek Wydziałowych na kolejny rok kalendarzowy

►

20.09.

posiedzenie Rady Naukowej Kolegium Nauk o Zdrowiu (g. 11:00)

►

22.09.

posiedzenie Rady Naukowej Kolegium Nauk Medycznych (g. 10:30)

►

do 22.09.

wypełnienie protokołów zaliczeń przedmiotów z sesji poprawkowej

►

23.09.

posiedzenie Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej (g. 12:00)
(do 14.09.2022. termin składania dokumentów)

►

23.09.

zakończenie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UM

►

28.09.

spotkanie zespołu APPiE (g. 8:00)

►

do 30.09.

składanie zapotrzebowania na zakupy komputerowe
(do: Marcin Marcewicz / Dział Informatyczny)

►

do 30.09.

składanie zapotrzebowania na zakupy meblowe
(do: Katarzyna Sierpińska / Dział Zaopatrzenia)

►

do 30.09.

składanie zapotrzebowania na zakup aparatury
(do: Sebastian Kałkus / Dział Aparatury Naukowej)

►

do 30.09.

termin składania zapotrzebowań w systemie Egeria na zakup towarów
i usług w ramach realizacji grantów wewnętrznych (DS, PB)

wypłata za godziny ponadwymiarowe
poprawkowa sesja egzaminacyjna
możliwość dokonywania korekt harmonogramów
na semestr zimowy 2022/2023

WYDARZENIA CYKLICZNE
►

wtorki

Kolegium Rektorskie (g. 12:00)
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Kanały informacyjne
BLASK

BLASK to miejsce, w którym dowiesz się o nadchodzących
wydarzeniach, konferencjach, osiągnięciach naszych pracowników
i studentów, o nowoczesnych metodach i technikach kształcenia,
a także miejsce z przestrzenią do dyskusji. Chcemy pisać z Wami i o Wasdlatego jeśli chcesz, aby jakiś temat znalazł się u nas w czasopiśmie
- pisz śmiało na adres email: blask@umlub.pl

www.blask.umlub.pl
ZDALNE
Z myślą o Nas! o nauczycielach, administracji oraz studentach została
stworzona strona zdalne.umlub.pl oraz jej odpowiednik w wersji
anglojęzycznej distanclearning.umlub.pl, w celu przekazania oraz ułatwienia
dostępu do najważniejszych informacji, wytycznych oraz instrukcji
dotyczących zdalnego nauczania na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie
Strona została podzielona tematycznie na kilka głównych zakładek, z których
najważniejsze to:
Aktualności
Uczelniany Zespół ds. Kształcenia Zdalnego
Nauczanie zdalne
SARS CoV-2
Szczepienia
Akty prawne, rozporządzenia, zarządzenia
Uniwersytecka Pomoc Psychologiczna (UPP)
Wolontariat medyczny
www.zdalne.umlub.pl
www.distancelearning.umlub.pl

uniwersytetmedycznylublin
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Administracja dla nauczyciela
FRONTDESK

www.e-csm.umlub.pl/frontdesk

Zachęcamy do korzystania z nowej aplikacji skierowanej do studenta
i nauczyciela, ułatwiającej procedowanie spraw oraz szybki kontakt
z Dziekanatem, usprawniającej komunikację pomiędzy studentem
a pracownikiem Dziekanatu.

SONAR

www.sonar.umlub.pl

SONAR jego zadaniem jest ułatwienie przejścia procesu corocznej
ewaluacji dorobku nauczyciela akademickiego. Na podstawie
danych zapisanych w SONARze będzie przeprowadzona 4-letnia
okresowa ocena nauczycieli, bez dodatkowych działań.

URSA

www.ursa.umlub.pl

URSA- Ustawiczny Rozwój Sprawności Akademickiej, której
celem jest opieka nad indywidualnym planem rozwoju
pracownika. Zachęcamy do zapoznania się
z ofertą szkoleniową oraz do współtworzenia tej inicjatywy.
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W skład Zespołu wchodzą:
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Kamil Torres - Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki
Członkowie:
1) prof. dr hab. n. med. Agata Filip – Prodziekan Wydziału Lekarskiego
2) dr n. farm. Rafał Pietraś, prof. uczelni - Wydział Farmaceutyczny
3) dr n. med. Agnieszka Karska - Wydział Nauk o Zdrowiu
4) dr n. med. Agnieszka Skawińska-Bednarczyk - Wydział Lekarsko –
Dentystyczny
5) dr n. o zdr. Agnieszka Kotwica - Międzywydziałowe Centrum
Dydaktyczne
6) dr n med. Katarzyna Naylor - Katedra i Zakład Dydaktyki i Symulacji
Medycznej
7) dr n. med. Karolina Turżańska - Katedra i Klinika Rehabilitacji i Ortopedii
8) Aleksandra Łomża - Przedstawiciel Samorządu Studentów
9) mgr Sylwia Panek - Zespół ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
10) sekretarz: Iwona Warząchowska – Centrum Symulacji Medycznej

Administracja dla nauczyciela
PROJEKT INNOWACJE W EDUKACJI
– „IWE” (wcześniej: Med. Excellence)
IWE- Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie grantowym Innowacje
w Edukacji, którego celem będzie wyłonienie trzech grantów w kwocie 10000
zł, 8000 zł i 7000 złotych, które w największym stopniu przyczynią się do
podniesienia jakości kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie
(UML).
Konkurs będzie ogłaszany raz do roku na stronie internetowej Uczelni. Projekt
skierowany jest do nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie, studentów, doktorantów oraz pracowników technicznych
wspierających proces dydaktyczny.

TUTORING
Tutoring: Program Tutoringowy jest skierowany do studenta, w celu
zwiększenia oraz poprawy relacji student-klinicysta/specjalista. Cykliczne
spotkania z grupą pozwalają tutorowi na obserwację rozwoju grupy,
rozpoznawanie trudności i wzmacnianie potencjału. Studenci mają z kolei
możliwość rozmowy na różne tematy, a przede wszystkim skorzystanie
z wiedzy i doświadczenia tutorów.

NAGRODY DLA NAUCZYCIELI
Informujemy, że raz w roku będą
przyznawane dla zaangażowanych nauczycieli
nagrody: „Laur Nauki”, „Laur Dydaktyka”.
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Zespoły
APPiE

www.e-csm.umlub.pl/wp

Masz stany lękowe, trudności w podjęciu ważnych decyzji,
nastroje depresyjne, wypaliłeś się zawodowo?
Skorzystaj z naszej pomocy psychologicznej.
Aby uzyskać taką pomoc:
1. zarejestruj się poprzez formularz (dostępny na stronie:
www.zdalne.umlub.pl)
2. zadzwoń lub napisz sms pod nr:
Dr Joanna Milanowska – tel. 691 967 338 – pomoc w języku angielskim
i polskim
Dr hab. Ewa Humeniuk – tel. 502 379 040 – pomoc w języku polskim
Dr Tomasz Kucmin – tel. 605 551 993 – porady w języku polskim
i angielskim
Osoby zgłaszające się mają zagwarantowaną całkowitą dyskrecję!
W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodnicząca:
prof. dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz;
2) Członkowie:
a) Prof. dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz
b) dr n. o zdr. Grażyna Gwizda
c) dr hab. n. o zdr. Ewa Humeniuk
d) dr n. o zdr. Joanna Milanowska
e) dr n. med. Tomasz Kucmin
f) Kacper Michta- student
g) Iwona Warząchowska- Centrum Symulacji Medycznej
i) Honorata Zaguła- Centrum Edukacji Medycznej

www.zdalne.umlub.pl
www.distancelearning.umlub.pl
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Zespoły
LEK
Zespół ds. egzaminów licencyjnych typu LEK został powołany przez
Prorektora ds. Kształcenia
i Dydaktyki na okres do dnia 31 sierpnia 2021 roku. Do głównych zadań
Zespołu należą:
1.Analiza pytań do egzaminu typu LEK z bazy CEM ze swojej specjalności
2.Przygotowanie wytycznych tematycznych do zajęć wyznaczonych jako
powtórzenia wiadomości pod kątem pytań z bazy LEK
3.Przygotowanie i nadzór nad zaliczeniem końcowym opartym o pytania
z bazy LEK
4.Tworzenie rekomendacji dla zespołów programowych dotyczących treści
użytych w LEK
5.Nadzór nad treściami egzaminów licencyjnych typu LEK
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W skład Zespołu wchodzą:
W skład Zespołu wchodzą:
a) dr n. med. Bartłomiej Barczyński
b) dr n. med. Marzena Furtak-Niczyporuk
c) dr hab. n. med. Beata Kasztelan-Szczerbińska
d) dr hab. n. med. Edyta Kotlińska-Hasiec
e) dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak
f) dr n. med. Radosław Jeleniewicz
g) dr n. med. Agnieszka Mroczkowska-Juchkiewicz
h) dr n. med. Andrzej Ochal
i) dr hab. n. o zdr. Rafał Patryn
j) dr n. med. Katarzyna Romanek-Piva
k) dr n. med. Michał Solecki
l) dr hab. n. med. Joanna Zawitkowska
m) dr hab. n. med. Witold Zgodziński
n) lek. med. Ewelina Drzał
o) Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner
p) Prof. dr hab. n. med. Beata Kulik-Rechberger
r) dr hab. n. med. Wojciech Myśliński

Zespoły
OSCE

www.osce.umlub.pl

Egzamin OSCE- Objective Structured Clinical Examination
w tłumaczeniu OBIEKTYWNY STRUKTURYZOWANY
EGZAMIN KLINICZNY
OSCE to egzamin sprawdzający umiejętności studentów w ramach 7 specjalności Praktycznego Nauczania Klinicznego: chirurgia, choroby wewnętrzne,
medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna, pediatria, psychiatra.
Przygotowania do egzaminu zaczynają się już we wrześniu, kiedy ustalany jest
regulamin egzaminu. Co miesiąc spotykają się koordynatorzy egzaminupodczas spotkań ustalane są szczegóły zadań, checklist, wyposażenia sal,
stacji. Na spotkania zapraszani są przedstawiciele studentów, którzy następnie
o wszystkich ustaleniach informują swoich kolegów.

Portfolio
W maju 2021r. z inicjatywy Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki, JM
Rektor powołał Uczelniany Zespół ds. Elektronicznych Dzienników Praktyk
i Portfolio w celu zapewnienia w naszej Uczelni możliwości korzystania
z elektronicznych dzienników praktyk oraz stworzenia tzw. portfolio
studentów.
W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodnicząca – prof. dr hab. n. med. Anna Torres;
2) Członkowie:
a) dr hab. n. med. Katarzyna Drabko,
b) dr hab. n. farm. Agnieszka Ludwiczuk, prof. uczelni,
c) dr hab. n. o zdr. Agnieszka Bień,
d) dr n. med. Agnieszka Mroczkowska-Juchkiewicz,
e) dr n. med. Monika Litko-Rola,
f) dr n. med. Katarzyna Sarna-Boś, prof. uczelni,
g) dr n. med. Magdalena Horodeńska,
h) dr n. med. Katarzyna Sidor,
i) dr hab. n. med. Emilia Fornal- prof. uczelni,
j) mgr Kamil Bednarz,
k) mgr Piotr Marciniak,
l) mgr Renata Rymuszko,
m.) przedstawiciel Samorządu Studentów – Aleksandra Łomża.
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Zespoły
PAM
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Moduł: Psychospołeczne Aspekty Medycyny w Uniwersytecie
Medycznym w Lublinie
Moduł realizujący efekty kształcenia w zakresie nauk behawioralnych
i społecznych w ramach standardów kształcących przyszłych lekarzy.
PAM scala przedmioty w moduł, który towarzyszy studentom na każdym
etapie studiowania w następujących obszarach wiedzy
i umiejętności: PAM 1:
Historia medycyny oraz
W skład Zespołu wchodzą:
wprowadzenie stude1) Przewodniczący:
ntów do technik
prof. dr hab. n. med. Kamil Torres
radzenia sobie ze
2) Zastępca Przewodniczącego:
stresem oraz uczenia
prof. dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz;
się; PAM 2:
3) Członkowie:
Przygotowanie studea) dr n. o zdr. Grażyna Gwizda
ntów do pielęgniarskich
b) dr hab. n. o zdr. Ewa Humeniuk
praktyk wakacyjnych;
c) dr hab. n. o zdr. Rafał Patryn
PAM 3: Poznanie
d) dr n. med. Magdalena Horodeńska
perspektywy pacjenta
e) dr n. med. Judyta Jabłońska-Brzozowska
i jego rodziny w obliczu
f) dr n. med. Izabela Mamcarz
PAM 4: Zapoznanie
g) dr n. o zdr. Joanna Milanowska
studentów z podsth) dr n. o zdr. Agnieszka Rolińska
awową wiedzą z zakresu
i) dr n.med. Katarzyna Sidor
komunikacji klinicznej;
PA M 5 : Po d s t a w y
w s p ó ł d z i a ł a n i a w w i e l o d y s c y p l i n a r ny m ze s p o l e m e d yc z ny m ;
PAM 6: Zapoznanie studentów z najważniejszymi aspektami psychologicznymi na różnych oddziałach szpitalnych, dialog motywujący;
PAM 7: Psychospołeczne aspekty pracy z pacjentami oddziałów: gastroenterologiczny, neurologiczny, pediatryczny, ginekologiczno-położniczy
i chirurgiczny; PAM 8: Psychologia medyczna a wyzwania współczesnej
opieki zdrowotnej oraz elementy etyki w praktyce klinicznej;
PAM 9: Rozpoznawanie oraz pokonywanie barier i trudności w komunikowaniu się z pacjentem, jego rodziną i innymi pracownikami zespołu terapeutycznego.

Zespoły
WFME
WFME World Federation for Medical Education (Światowa Federacja
Edukacji Medycznej)
Zespół ds. WFME został powołany został jako odpowiedź na konieczność
rozwoju Uczelni i dostosowanie systemu kształcenia do światowych standardów edukacji. Zespół pracuje w zakresie następujących obszarów: Programy
studiów; system oceniania
a także kontroli jakości kształcenia; system rekrutacji oraz system wsparcia
studentów i doradztwa; polityka zatrudniania kadry dydaktycznej
a także ewaluacja i profesjonalizm kadry dydaktycznej oraz stały rozwój
i doskonalenie kadry; infrastruktura
i zasoby edukacyjne, ośrodki kształcenia klinicznego, źródła informacji; system
jakości kształcenia, reprezentacja studentów i kadry akademickiej; zarządzanie
i administracja
W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Kamil Torres
2) Członkowie:
a) prof. dr hab. n. med. Ingrid RóżyłoKalinowska
b) dr hab. n. farm Agnieszka
Ludwiczuk
c) dr hab. n. med. Marzena
Samardakiewicz, profesor uczelni
d) dr hab. n. med. Tomasz Blicharski,
profesor uczelni
e) dr n. med. Wiesław Fidecki,
profesor uczelni
f) prof. dr hab. n. med. Jarogniew
Łuszczki
g) dr n. med. Monika Litko-Rola
h) dr hab. n. farm. Anna Błażewicz
i) dr n. o zdr. Joanna Milanowska

j) dr n. med. Karolina Turżańska
k) dr n. o zdr. Magdalena KorżyńskaPiętas
l) Katarzyna Wilkowska
m) Magdalena Fatyga-Ładoszek
n) Dorota Stachura-Żurek
o) Małgorzata Goś
p) Katarzyna Gąska
q) Iwona Warząchowska
r) Aleksandra Krupicz
s) Sławomir Sioma
t) Marcin Rusinek
u) Katarzyna Adamczyk
v) Sekretarz: Magdalena Staśkiewicz
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Zespoły
Rada ds. Kształcenia Uniwersytetu Medycznego
Rada ds. Kształcenia jest ciałem
opiniodawczym i doradczym w obszarze kształcenia.
Do kompetencji Rady ds. Kształcenia
należy w szczególności:
opracowywanie strategii uczelni
w obszarze kształcenia;
opiniowanie zasad tworzenia, przekształcania, łączenia i wygaszania
kierunków studiów;
opiniowanie programów studiów;
określanie wytycznych dla stałych zespołów wydziałowych, o których
mowa w § 105 w zakresie podstawowych standardów ewaluacji jakości
kształcenia;
opiniowanie limitów przyjęć na studia;
opiniowanie zasad rekrutacji na studia;
opiniowanie Programu Rozwoju Kadry Dydaktycznej;
monitorowanie procesów dydaktycznych;
monitorowanie działalności dydaktycznej pracowników – raz na rok;
współpraca z Dziekanami w zakresie realizacji polityki kadrowej, o której
mowa w § 103;
współpraca z Radami Naukowymi Kolegiów w celu zapewnienia
powiązania badań naukowych z ofertą kształcenia;
opiniowanie zasad wynagradzania nauczycieli akademickich
zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych i badawczo – dydaktycznych;
opiniowanie wniosków o nagrody Rektora w zakresie dydaktyki;
opiniowanie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz zwalniania z tych
opłat.
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Zespoły
Rady ds. Kształcenia Uniwersytetu Medycznego
Na podstawie Zarządzenie Nr 138/2020 Rektora Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie z dnia 23 września 2020 roku w sprawie powołania
Rady ds. Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ze zm.
Skład osobowy:
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Kamil Torres – Prorektor ds.
Kształcenia i Dydaktyki
Członkowie:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Stepulak – Prorektor ds. Nauki,
dr hab. n. med. Marek Sawicki – Prorektor ds. Klinicznych,
prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska – Prorektor ds. Osobowych i
Rozwoju Kadry,
prof. dr hab. n. med. Renata Chałas – Dziekan Wydziału LekarskoDentystycznego,
prof. dr hab. n. med. Halina Lach – Dziekan Wydziału Lekarskiego,
prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego,
dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu,
prof. dr hab. n. med. Jarogniew Łuszczki – Dziekan Międzywydziałowego
Centrum Dydaktycznego,
dr hab. n. farm. Anna Błażewicz – Dziekan Wydziału Biomedycznego,
prof. dr hab. n. med. Alina Olender,
prof. dr hab. n. farm. Anna Gumieniczek,
dr hab. n. med. Tomasz Chorągiewicz,
dr hab. n. med. Agnieszka Magryś,
dr hab. n. med. Anna Steć,
dr n. med. Wiesław Fidecki – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu,
Daria Żuraw – przedstawiciel Samorządu Studentów.
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Opinie czy warto być nauczycielem UM
W mojej ocenie warto być nauczycielem akademickim UM, gdyż praca nauczyciela UM
pozwala zostawić po sobie ślad tj.: przekazanie wiedzy, dobre wspomnienie wśród
studentów. Nauczyciel UM nie tylko uczy, ale także rozbudza pasje i zainteresowania
studenta, ma duży wpływ na karierę zawodową. Bycie mentorem dla studentów UM
jest częścią życia akademickiego uznawaną przez profesorów jako wyjątkowo
satysfakcjonującą. Nauczyciele UM są dumni z osiągnięć swoich studentów oraz z ich
rozwoju zawodowego. Każdy dzień pracy nauczyciela UM jest inny i niepowtarzalny,
bo każdy dzień to osobna historia, nowe wyzwanie, problem do rozwiązania czy też
powód do dumy. Codziennie przebywanie w miejscu zderzeń przeróżnych osobowości,
charakterów, humorów, nastrojów i upodobań, co czyni tą pracę wyjątkową.
Nauczyciel, Wydział Biomedyczny

Praca na uczelni wyższej od zawsze była i jest powodem do dumy. Uniwersytet
Medyczny w Lublinie jest szkołą wyższą o ugruntowanej renomie i pozycji w kraju i na
świecie.
Praca w naszym Uniwersytecie daje możliwość ciągłego rozwoju, w każdej z wielu
dziedzin medycyny. Rozwój zawodowy jak i rozwój naukowy otwiera przed naszymi
pracownikami wiele możliwości, umożliwiając sukcesywne podnoszenie wartości na
rynku pracy. Praca na naszej uczelni to także poznanie samego siebie i swoich
predyspozycji do pracy zawodowej, dydaktycznej i naukowej. To także możliwość
łączenia tych dróg w taki sposób aby mądrze zaplanować swoją karierę.
Nasza uczelnia współpracuje z wieloma ośrodkami w Europie i na świecie. Dzięki temu
nasi pracownicy są w kontakcie z partnerami zagranicznymi. Istnieje także możliwość
wyjazdów na kursy i staże w kraju i za granicą. Wiedza i doświadczenie to dwa bezcenne
elementy pracy, które stale poszerzają nasi pracownicy.
Praca na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie to praca między ludźmi, z ludźmi i dla
ludzi. To bardzo ważne, szczególnie dla tych którzy dobrze czują się w pracy
z człowiekiem i czują powołanie do pomocy innym. To także możliwość pracy ze
studentami, którym możemy przekazać naszą wiedzę, ale także przyjąć ich świeżość
i energię.
Z pragmatycznego punktu widzenia praca na Uczelni to również bezpieczeństwo
i stabilizacja bardzo potrzebna w dzisiejszych czasach. Umowa o pracę i pakiety socjalne
pozwalają na lepsze planowanie przyszłości.
Nauczyciel, Wydział Lekarsko-Dentystyczny
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Opinie czy warto być nauczycielem UM
Praca nauczyciela UM daje wiele satysfakcję, jest przywilejem i odpowiedzialnością za
możliwość kształtowania nowych pokoleń wykonujących zawody medyczne. Będąc
nauczyciele UM mam możliwość przekazywania wiedzy, umiejętności praktycznych
w zawodzie. Nauczyciel UM powinien być kreatywny, otwarty na wiedzę i nowe
doświadczenia w pracy z młodzieżą.
Nauczyciel, Katedra i Zakładu Rozwoju Położnictwa

Dla mnie w pracy nauczyciela akademickiego UM najważniejszy jest kontakt z młodymi
ludźmi, którzy wybierając studia medyczne, mają już sprecyzowane zainteresowania
i aspiracje zawodowe, a ja dzieląc się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem, mogę je
jeszcze bardziej rozwijać. Taka praca daje dużo radości i spełnienia, a jeśli studenci tę
pracę i zaangażowanie naprawdę doceniają, to satysfakcja jeszcze większa.
Nauczyciel, Zakład Edukacji Zdrowotnej, Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa

Wizja nauczania i dzielenia się wiedzą była ze mną już od czasów dzieciństwa, ponieważ
zawsze marzyłam, żeby zostać nauczycielką. Cieszę się, że udało mi się zrealizować to
pragnienie w tak prestiżowej formie, jaką jest bycie nauczycielem akademickim na
naszej Alma Mater. Wykładowca akademicki to człowiek, wokół którego
niejednokrotnie krąży wiele ciekawych anegdot i opowieści. Na przestrzeni lat
postrzeganie funkcji nauczyciela akademickiego uległo zmianie wynikającej z przemian
społeczno-kulturowych. Obecnie studenci w osobie wykładowcy oczekują przede
wszystkim profesjonalisty, który przekaże im wiedzę specjalistyczną i w pełni
użyteczną. Bardzo bliska mi jest perspektywa nauczyciela jako mentora, przewodnika,
który pokazuje studentom jak odkryć swój potencjał. Oprócz przekazywania
wiadomości teoretycznych dotyczących anatomii i fizjologii ciała ludzkiego, niezbędne
jest także dzielenie się ze studentami swoim doświadczeniem zawodowym, co
w profesjach medycznych nabiera kluczowego znaczenia. Praca na Uniwersytecie
Medycznym w Lublinie mobilizuje do ustawicznego rozwoju, co osobiście, szczególne
sobie cenię. Permanentna edukacja, poszerzanie swoich kwalifikacji i kompetencji
z jednej strony wymaga wiele czasu i zaangażowania, a z drugiej przynosi poczucie
spełnienia zawodowego, umożliwia realizowanie swoich pasji naukowych oraz daje
wiele satysfakcji.
Nauczyciel, Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii
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Rekrutacja 2022/2023
Zasady i warunki rekrutacji kandydatów na studia medyczne określane są co
roku w formie Uchwały Senatu, a ich szczegółowe założenia ogłaszane są na
stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w zakładce
Rekrutacja.
Kandydaci mogą zapoznać się z ofertą studiów prowadzonych w języku
polskim jak i angielskim. Aktywnie działa również Dział Rekrutacji w ramach
Centrum Edukacji Medycznej, który przez cały czas udziela informacji
i wyjaśnia proces przyjęcia na kierunki studiów w Uniwersytecie Medycznym
w Lublinie.

www.rekrutacja.umlub.pl
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Repozytorium
UMLub - Strona Uniwersytu Medycznego w Lublinie
www.umlub.pl

Narzędzia dla nauczycieli i administracyjne
www.e-csm.umlub.pl

Zdalne nauczanie na Uniwerystecie Medycznym w Lublinie
www.zdalne.umlub.pl

Informator uniwersytecki
www.blask.umlub.pl

Reset hasła do poczty uczelnianej
www.umlub.pl/reset-hasla

Uniwersytecka Pomoc Psychologiczna
www.wsparciepsycholog.umlub.pl
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