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Wrocław 21.01.2019 

 

POLITYKA JAKOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU 

 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jako główny ośrodek kształcenia medycznego na Dolnym 

Śląsku, od 1950 roku realizuje cele i zadania wynikające z poprzednich obowiązujących aktów 

prawnych jak i aktualnej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zgodnie 

z polityką Ministerstwa Zdrowia, oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Najważniejszym celem polityki jakości Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu jest 

zaspokojenie potrzeb klientów Uczelni oraz dążenie do wysokiej pozycji wśród renomowanych uczelni 

medycznych w kraju i za granicą w zakresie optymalizacji procesu dydaktycznego oraz prowadzenia 

prac naukowo-badawczych. 

Najistotniejszym dążeniem Uczelni jest zapewnienie, aby absolwent Uniwersytetu Medycznego 

we Wrocławiu był człowiekiem o wysokich walorach etycznych, wszechstronnie wykształconym, 

zdolnym do wykonywania wyuczonego zawodu i samodzielnej pracy badawczej w kraju i za granicą. 

Podwyższanie satysfakcji z realizowanych zadań dydaktycznych i naukowo-badawczych jest 

najwyższym celem, którego osiągnięcie jest możliwe przez zarządzanie jakością na wszystkich 

szczeblach organizacyjnych Uczelni.  

 

Podstawowe założenia polityki jakości Uczelni zrealizowane zostaną przez: 

 

1) stałe doskonalenie procesu dydaktycznego i naukowo badawczego, 

 

2) kreowanie wizerunku, a także promocję Uczelni na forum krajowym i zagranicznym oraz ścisłą 

współpracę z jednostkami pozauczelnianymi w kraju i za granicą w celu pozyskiwania 

wartościowych kandydatów na studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, 

 

3) poszerzanie międzynarodowej współpracy Uczelni, uwzględniającej politykę zagraniczną rządu, 
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4) doskonalenie współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi współuczestniczącymi 

w procesie kształcenia i prowadzenia badań naukowych w renomowanych ośrodkach naukowo-

badawczych, 

 

5) promowanie i pobudzanie aktywności naukowo-badawczej studentów i pracowników przy 

jednoczesnej optymalizacji kosztów przeznaczonych na tę działalność, 

 

6) systematyczne podnoszenie kwalifikacji kadry, 

 

7) wprowadzenie i optymalizowanie systemu informatycznego, wspomagającego proces dydaktyczny 

i naukowo badawczy,  

 

8) doskonalenie systemu organizacyjnego, umożliwiającego  skuteczny przepływ informacji  

i efektywne działanie Uczelni, 

 

9)     zapewnienie wyspecjalizowanej kadrze zasobów niezbędnych do osiągania celów jakościowych, 

 

10)  planowanie i dokumentowanie podejmowanych działań jakościowych, 

 

11)   dostosowanie warsztatu i środowiska pracy do norm obowiązujących w krajach Unii Europejskiej, 

 

12)  skuteczne upowszechnienie polityki jakości w Uczelni i zapewnienie dostępności polityki jakości 

beneficjentom zewnętrznym, jeśli jest to właściwe,  

 
 

Zobowiązuję pracowników i studentów Uczelni do: 

- utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością, wdrożonego (zgodnie z 

wymaganiami normy PN-EN ISO-9001:2015-10,  

- spełniania mających zastosowanie wymagań, w tym prawnych, 

- skutecznego realizowania postanowień deklaratywnych, objętych treścią niniejszej polityki jakości. 

  

 

 

    Za wdrożenie polityki jakości jest odpowiedzialna 

p.o. Rektora  

                                                          Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

       prof. dr hab. Halina Grajeta 


