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W jaki sposób zmieniają się priorytety 
w edukacji medycznej? 

Oś czasu 

 
Wiedza encyklopedyczna 

Zapamiętywanie: 
-wytycznych 
-algorytmów 

-dawkowania leków 
 

Kompetencje w zakresie wyboru 
źródeł informacji czyli 
korzystanie z obiektywnych 
źródeł informacji 



Podstawy prawne programu studiów 
USTAWY 
z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym  
z dnia 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 
  
Rozporządzaniach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 
z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie charakterystyk drugiego stopnia 
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy 
Kwalifikacji 
 
z dnia 20 września 2018 roku w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych oraz dyscyplin artystycznych 
 
z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów 
 
z dnia 12 września 2018 roku w sprawie oceny programowej 
 
z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, 
farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i 
ratownika medycznego 



Kształcenie lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, 
pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, 

fizjoterapeuty i ratownika medycznego 

absolwent 

kompetencje 

umiejętności wiedza 



Co mówi standard o kompetencjach 
absolwentów różnych kierunków medycznych? 

 
Wydział Lekarski 

Wydział  Nauk o Zdrowiu Wydział Farmaceutyczny 

Wydział Lekarsko-Dentystyczny 

Międzywydziałowe Centrum 
Dydaktyczne 



Co mówi standard o kompetencjach 
absolwentów różnych kierunków medycznych? 

 
Wydział Lekarski 

Wydział  Nauk o Zdrowiu Wydział Farmaceutyczny 

Wydział Lekarsko-Dentystyczny 

Międzywydziałowe Centrum 
Dydaktyczne 



Co mówi standard o kompetencjach 
absolwentów różnych kierunków medycznych? 

 
Wydział Lekarski 

Wydział  Nauk o Zdrowiu 

Wydział Lekarsko-Dentystyczny 

Międzywydziałowe Centrum 
Dydaktyczne 

Wydział Farmaceutyczny 



Co mówi standard o kompetencjach 
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Jakimi metodami możemy ocenić 
kompetencje? 

Wg wytycznych Rady Kształcenia UM w Lublinie z grudnia 2020 

• Przedłużona obserwacja 
• Samoocena 
• Ocena 180/270/360 stopni 
• Esej refleksyjny 



Przedłużona obserwacja 

• K.01) jest gotów do nawiązania i utrzymania 
głębokiego oraz pełnego szacunku kontaktu z 
pacjentem, a także okazywania zrozumienia dla 
różnic światopoglądowych i kulturowych;  

• K.09) jest gotów do wdrażania zasad koleżeństwa 
zawodowego i współpracy w zespole specjalistów, 
w tym z przedstawicielami innych zawodów 
medycznych, także w środowisku 
wielokulturowym i wielonarodowościowym;  
 



Samoocena 

• K.06) jest gotów do propagowania zachowań 
prozdrowotnych;  

• K.07) jest gotów do korzystania z 
obiektywnych źródeł informacji;  

• K.08) jest gotów do formułowania wniosków z 
własnych pomiarów lub obserwacji;  



Ocena 360 (180/270/360) 

obserwacja 
prowadzącego  

obserwacja 
innych 

studentów 

obserwacja 
asysty 

samoocena 



Ocena 360 (180/270/360) 

• K.03) jest gotów do przestrzegania tajemnicy 
lekarskiej i praw pacjenta;  

• K.04) jest gotów do podejmowania działań 
wobec pacjenta w oparciu o zasady etyczne, 
ze świadomością społecznych uwarunkowań i 
ograniczeń wynikających z choroby;  

• K.10) jest gotów do formułowania opinii 
dotyczących różnych aspektów działalności 
zawodowej;  
 



Esej refleksyjny 

• K.02) jest gotów do kierowania się dobrem 
pacjenta;  

• K.05) jest gotów do dostrzegania i rozpoznawania 
własnych ograniczeń oraz dokonywania 
samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych;  

• K.11) jest gotów do przyjęcia odpowiedzialności 
związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach 
działalności zawodowej, w tym w kategoriach 
bezpieczeństwa własnego i innych osób. 
 



Dlaczego warto wspólnie opracować 
metody oceny kompetencji? 

• Jednolite metody pozwolą porównać 
osiągnięcia studenta z różnych jednostek 
przedklinicznych i klinicznych 

• Ocena kompetencji studenta kierunku 
medycznego będzie integralną częścią jego 
portfolio 

• Współpraca w zespole interprofesjonalnym 
wymaga znalezienia wspólnych płaszczyzn 
porozumienia  



Dziękuję za uwagę 
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