
Uchwała Nr 144/2014 
 

Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  
z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie Polityki Jakości 
Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w 
Szczecinie 

 
 
Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 
164, poz. 1365 z późn. zm.) w związku z §13 pkt. 20 Statutu Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie, Senat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 
uchwala, co następuje: 

 w trosce o realizację jednego z podstawowych celów strategicznych Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, czyli zapewnienia wysokiej jakości 
kształcenia, z dbałością o wysokie standardy etyczne  oraz wykształcenie 
odpowiedzialności za zdrowie i życie pacjentów wśród studentów/ absolwentów 
Uczelni,  

 w celu realizacji postanowień Procesu Bolońskiego, w tym wytycznych zawartych w 
„Standardach” i wskazówkach dotyczących zapewnienia jakości kształcenia w 
Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego,  

 uznając za konieczne ciągłe doskonalenie procesów objętych wewnętrznym system 
zapewniania jakości kształcenia,   

 oraz przyjmując projakościowe podejście do podejmowanych w Uniwersytecie działań, 
służących rozwojowi ogólnouczelnianej kultury jakości, 

wprowadza się  Politykę Jakości Kształcenia. 
 
 

§1 
1. Celem Polityki Jakości Kształcenia jest: 

1) realizacja zadań ustawowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia, 
2) efektywne wykorzystywanie zasobów Uniwersytetu umożliwiające funkcjonowanie 

procesów wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, 
3) promowanie postaw i działań projakościowych wśród społeczności akademickiej, 
4) zapewnienie transparentności działań,   
5) budowanie wysokiej kultury jakości, 
6) umacnianie etosu nauczyciela akademickiego, 
7) współpraca z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. 

2. Cele Polityki Jakości Kształcenia realizowane będą poprzez: 
1) rozwój i doskonalenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, 
2) poszanowanie i obronę wartości akademickich, 
3) upowszechnianie dobrych praktyk, 
4) umożliwienie podnoszenia  kwalifikacji i zdobywania nowych kompetencji,  
5) wspieranie procesu kształcenia przez badania naukowe, 
6) angażowanie społeczności akademickiej oraz interesariuszy zewnętrznych w budowę 

wysokiej kultury jakości. 



3. Polityka Jakości Kształcenia realizowana jest na szczeblu całego Uniwersytetu oraz 
wszystkich wydziałów.  

4. Za jakość kształcenia odpowiedzialni są wszyscy członkowie społeczności akademickiej, a 
realizację Polityki Jakości Kształcenia zapewnia Uczelniany System Zapewnienia Jakości 
Kształcenia.  

  
§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 

prof. dr hab.  Andrzej Ciechanowicz  
Rektor PUM  

Przewodniczący Senatu 
 


