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Dokument pod nazwą „Strategia rozwoju Uniwer-
sytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 -2020 r.” 
powstał w okresie licznych zmian szkolnictwa wyż-
szego, ściśle umocowujących struktury Uczelni w sys-
temie ogólnoeuropejskim. Przeżywamy dynamiczny 
rozwój wewnętrzny Uniwersytetu Medycznego, ukie-
runkowany na efektywność nauki i nauczania, której 
ostatecznym miernikiem jest wynik finansowy. Cho-
dzi zatem o to, by parametry kapitałowe stanowiły 
kryterium wszelkich działań związanych z realizacją 
misji Uczelni. 

Nie ma kontrowersji pomiędzy tradycyjnym sys-
temem wartości, jaki pozostaje zasadą działania 
uczelni wyższych, a podporządkowaniem rozwoju 
Uczelni zasadom funkcjonowania przedsiębiorstwa 
naukowo – dydaktycznego.  Wręcz przeciwnie. Tylko 
takie rozumienie nowoczesnych zasad zarządzania, 

zapewnia bieżące korzyści, ale przede wszystkim 
elastyczność reakcji na ekonomiczne i społeczne 
zmiany w Polsce i Europie. Wystarczy uświadomić so-
bie fakt następstwa zakończenia w roku 2020 okresu 
rozliczenia Polski, jako biorcy apanaży finansowych 
w Unii Europejskiej. 

Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 
podporządkowana jest zatem zarówno wartościom 
opisywanym w jej niezmiennej misji, jak i nieodwra-
calnej i gwarantującej rozwój wizji Uczelni, jako 
przedsiębiorstwa.   

Rektor
Prof. dr hab. med. Pawel Górski
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Przyjęliśmy aktualizację strategii po czterech latach 
realizacji poprzedniej edycji. Zebrane doświadcze-
nia podkreślają znaczenie myślenia strategicznego 
w poszukiwaniu naszej drogi rozwoju. Uczelnia wyższa 
opiera się na indywidualizmie, różnorodności i auto-
nomii jednostek w działaniu. To istota naszej instytucji 
i źródło jej unikalnych szans i możliwości. 

Wybór wspólnych celów pozwala poszukiwać i an-
gażować zwolenników pożądanych zmian. Zestaw 
działań opisany w naszej strategii jest efektem au-
tentycznego zaangażowania wielu osób, co daje 
gwarancję trafnego ich wyboru. Jednocześnie 
umożliwia planowanie zasobów niezbędnych dla 
realizacji wybranych działań i całej strategii. 

Konsekwentnie rozwijamy zarządzanie strategiczne, 
wspierając jednocześnie podejście projektowe i zdol-

ność do pracy zespołowej. Równolegle musimy kon-
sekwentnie usprawniać naszą organizację, elimino-
wać przeszkody w jej działaniu i lepiej wykorzystywać 
wypracowane szanse. W długookresowej perspek-
tywie, będzie to skuteczna droga postępowania. 

Kanclerz
dr n. med. Jacek Grabowski
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wytyczne Procesu Bolońskiego. Warunki kształcenia 
studentów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi 
oraz prowadzenia badań naukowych są regularnie 
poprawiane. W nowoczesnym Centrum Dydaktycz-
nym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ulokowano 
unikatowe w skali kraju laboratoria naukowo-ba-
dawcze, a także multimedialne centrum stomato-
logiczne. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom archi-
tektonicznym oraz nowym technologiom, Centrum  
dostosowane jest do prowadzenia zajęć dydaktycz-
nych na najwyższym poziomie. 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi pragnie być nie tylko 
naukowym liderem i uznaną Uczelnią, ale także waż-
nym ośrodkiem opiniotwórczym - miejscem, gdzie 
ścierają się różne postawy i poglądy, gdzie obowią-
zuje wolność słowa i myśli.

Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
określa strategiczne cele i kierunki rozwoju Uczelni 
na lata 2015-2020. Jest to dokument ramowy, punkt 
odniesienia dla jednostek organizacyjnych Uniwer-
sytetu przy planowaniu działalności, który zapewni 
spójność wszystkich realizowanych projektów i ini-
cjatyw.

Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
jest zgodna ze statutem Uczelni, a także z krajowymi 
oraz regionalnymi dokumentami strategicznymi. 

 •   •   •   •   •

Uniwersytet Medyczny w Łodzi to jedna z najwięk-
szych uczelni medycznych w Polsce, której tradycja 
sięga lat 40-tych ubiegłego wieku. Obecnie na pię-
ciu wydziałach i 15 kierunkach studiów kształci się 
ponad 8000 studentów. Uczelnia prowadzi również 
studia w języku angielskim, na których program lekar-
ski, lekarsko-dentystyczny oraz studia doktoranckie 
realizuje ponad 400 obcokrajowców. Jej zaplecze 
kliniczne stanowią cztery szpitale, wysoko oceniane 
w ogólnopolskich rankingach. 

Udział Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w życiu 
akademickim miasta i kraju jest znaczący. Uczelnia 
kształci przyszłych lekarzy i specjalistów z dziedzin 
medycznych i okołomedycznych, prowadzi bada-
nia naukowe, prace rozwojowe, a także świadczy 
usługi badawcze. 

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi sukcesywnie zmienia się i rozszerza, uwzględ-
niając przede wszystkim potrzeby rynku pracy oraz 

O UCZELNI
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Uniwersytet Medyczny w Łodzi – Misja, wizja, wartości

•   •   •   •   •

Uniwersytet Medyczny w Łodzi zapewnia możliwie 
najlepsze warunki dla studentów w procesie ich edu-
kacji. Tworzy unikalną jakość prowadzonych badań 
naukowych i wspiera rozwój pracowników. Uczel-
nia aktualizuje swoja ofertę edukacyjną i naukową  
w oparciu o potrzeby otoczenia, a w szczególno-
ści potrzeby pacjentów i podmiotów realizujących 
świadczenia zdrowotne. Wnosi znaczący wkład  
w rozwój systemu ochrony zdrowia poprzez propa-
gowanie nowoczesnych standardów profilaktyki  
i leczenia oraz budowanie trwałych relacji współ-
pracy z instytucjami realizującymi zadania zdrowia 
publicznego na poziomie regionalnym, krajowym  
i międzynarodowym. 

Misja

•   •   •   •   •

Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie rozpoznawal-
nym i atrakcyjnym ośrodkiem naukowo-dydaktycz-
nym w europejskiej przestrzeni badawczej, ukierun-
kowanym na wspieranie badań naukowych i rozwój 
innowacyjnych rozwiązań prozdrowotnych dla spo-
łeczeństwa stającego przed wyzwaniami epidemio-
logicznymi i społeczno-demograficznymi. Uczelnia 
stanie się sprawnie zarządzaną organizacją, która 
wykorzystując specjalistyczne systemy informatyczne 
optymalnie gospodaruje dostępnymi zasobami. Jej 
absolwenci będą poszukiwanymi i cenionymi na ryn-
ku pracy profesjonalistami, którzy posiadają wysokie 
kwalifikacje w obszarze nowoczesnej medycyny  
i stosują się do wymogów etyki zawodowej.

Wizja rozwoju Uczelni będzie realizowana w opar-
ciu o Strategię Rozwoju Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi na lata 2015–2020.

wizja
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We wszystkich obszarach działalności Uniwersytet 
Medyczny w Łodzi realizuje swoje zadania w opar-
ciu o tradycyjne wartości akademickie i kulturowe. 
Uczelnia dąży do uzyskania wysokiej jakości naucza-

Wartości

nia i badań naukowych z poszanowaniem zasady 
wolności oraz praw chroniących własność intelektu-
alną. W trakcie procesu edukacji promuje postawy 
kierowania się dobrem pacjenta i respektowania 
jego praw. Pracownicy i studenci w swoim postępo-
waniu stosują się do norm etyki zawodowej i dbają 
o pozytywny wizerunek Uczelni. Kluczowe warto-
ści organizacji to otwartość, jakość i efektywność.  
Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest instytucją otwar-
tą, wdrażającą standardy jakości we wszystkich 
obszarach swojej działalności, dbającą o rozwój 
własnych zasobów i najwyższą efektywność ich  
wykorzystania.

Strategia rozwoju Uczelni będzie realizowana w czte-
rech obszarach strategicznych: kształcenie, nauka  
i działalność B+R, współpraca na rzecz budowania 
systemu ochrony zdrowia, zarządzanie i rozwój orga-
nizacyjny.
Poniższy schemat przedstawia zestawy celów strategicznych 
dla poszczególnych obszarów:
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Metodyka

•   •   •   •   •

Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
została opracowana w odpowiedzi na wyzwania, 
jakie stoją przed uczelniami wyższymi, a które opisa-
ne zostały w dokumencie Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego pt. „Strategia rozwoju szkolnictwa 
wyższego w Polsce do 2020 roku”. Jeśli Uniwersytet 
Medyczny w Łodzi chce umacniać swoją pozycję 
instytucji nowoczesnej, otwartej na potrzeby stu-
dentów, naukowców, pracodawców i pacjentów, 
musi starannie dobrać metodykę zarządzania stra-
tegicznego. Metodykę, która będzie dostosowana 
do specyfiki i potrzeb uczelni publicznej o profilu me-
dycznym. 

Strategia rozwoju UMED1 powstała we współpracy  
z firmą Ernst and Young, podczas spotkań oraz warsz-
tatów tematycznych, w których uczestniczyli przed-
stawiciele władz Uczelni, naukowcy, wykładow-
cy oraz pracownicy administracji. Zastosowano w 
niej metodykę Zrównoważonej Karty Wyników (ang. 
BSC – Balanced Score Card), zaadaptowaną do 
potrzeb instytucji publicznej. Istotą tego podejścia 
jest zrównoważenie celów strategicznych i działań 

w kluczowych dla jednostki perspektywach: klienta, 
procesów wewnętrznych, rozwoju i finansów. Per-
spektywa klienta, czyli studentów, naukowców oraz 
pacjentów jest najważniejsza, a cele w niej ujęte sil-
nie determinują cele w pozostałych perspektywach 
oraz zależności między nimi. Perspektywa procesów 
wewnętrznych dotyczy rozwoju organizacji w kon-
tekście lepszego i bardziej strategicznego zarządza-
nia. W perspektywie rozwoju wskazujemy przede 
wszystkim na relacje, jakie organizacja nawiązuje  
z otoczeniem, na jej partnerów i ich interakcje. Nato-
miast, w perspektywie finansów organizacja skupia 
się na powiązaniu celów operacyjnych i strategicz-
nych z optymalną alokacją środków finansowych,  
w tym lepsze nimi zarządzanie. 
Takie podejście obrazuje poniższy rysunek:

 UMED1 – nieoficjalny skrót nazwy Uniwersytet Medyczny w Łodzi
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zarządzanie i rozwój organizacyjny

wizja uMed

KsztaŁcenie nauka 
i dziaŁalność B+r

wspóŁpraca na rzecz 
BUdowania systeMU 
ochrony zdrowia

• poprawa procesów  
   i efektów kształcenia
• poprawa warunków   
   studiowania
• internacjonalizacja

• wzrost ilości i jakości  
   badań naukowych
• poszerzenie i usprawnienie  
   działalności wdrożeniowej

• poprawa zarządzania  
   relacjami z otoczeniem
• poprawa relacji z podmiota- 
   mi zależnymi i powiązanymi
• strategiczne partnerstwa

Kl
ie

n
t

• lepsze procesy wsparcia działalności podstawowej Uczelni
• efektywne wykorzystanie infrastruktury

Pr
o

c
eS

y

• podnoszenie jakości efektywności pracowników Uczelni;
• lepsze zarządzenie strategiczne

ro
zw

ó
j

• zarządzanie oparte o fakty
• zróżnicowanie źródeł finansowania i maksymalizacja przychodów
• efektywne wsparcie obszarów dziedzinowych strategiiFi

n
a

n
Se
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Medycznego w Łodzi na lata 2015-2020     
Strategia rozwoju  uniwerSytetu Me-
dycznego w Łodzi     Strategia rozwoju  
UniwersytetU Medycznego w Łodzi na 
lata 2015-2020     Strategia rozwoju  uni-
wersytetU Medycznego w Łodzi na lata 
2015-2020     Strategia rozwoju  uniwer-
sytetU Medycznego w Łodzi     Strategia 
rozwoju  uniwerSytetu Medycznego 
w Łodzi na lata 2015-2020     Strategia 
rozwoju  uniwerSytetu Medycznego 
w Łodzi na lata 2015-2020     Strategia 
rozwoju  uniwerSytetu Medycznego 
w Łodzi     Strategia rozwoju  uniwer-
sytetU Medycznego w Łodzi na lata 
2015-2020     Strategia rozwoju  uniwer-
sytetU Medycznego w Łodzi na lata 
2015-2020     Strategia rozwoju  uniwer-
sytetU Medycznego w Łodzi     Strategia 
rozwoju  uniwerSytetu Medycznego 
w Łodzi na lata 2015-2020     Strategia 

Zrównoważona Karta Wyników jest narzędziem do 
prezentowania wszystkim interesariuszom wizji, misji 
oraz celów Uczelni. Wykorzystuje mierniki, dla po-
trzeb weryfikacji i opisywania czynników wpływają-
cych na przyszły sukces organizacji.

Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Ło-
dzi została stworzona w oparciu o przeprowadzoną 
analizę SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
Threats). 2 

W poniższym opisie w każdym z czterech  obszarów 
ujęto cele strategiczne (długookresowe), służące re-
alizacji założeń wizji, misji, wybrane zgodnie z priory-
tetami Uczelni oraz założeniami dla danego obsza-
ru. Cele strategiczne dzielą się na cele operacyjne 
(krótkookresowe), które  składają się z działań, za-
planowanych z myślą o realizacji danego celu. Za-
stosowana metodyka pozwala skutecznie powiązać 
poziom ideowy - wizji i misji, z poziomem operacyj-
nym - narzędziami do realizacji strategii. Zakładamy, 
że wykonanie poszczególnych działań prowadzi do 
osiągnięcia celu operacyjnego. Osiągnięcie pełne-
go zestawu celów operacyjnych w danym celu stra-
tegicznym skutkuje realizacją tego celu, co zostanie 
potwierdzone oczekiwaną wartością miernika. Mier-
niki zostały dobrane tak, aby pokazywać wartości 
mierzalne, odzwierciedlające uwarunkowania, któ-
re w najbardziej precyzyjny sposób opisują dany cel 
strategiczny.

  Analiza SWOT2 - analiza słabych i silnych stron Uczelni na tle szans i zagrożeń wynikających z otoczenia.
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obszary strategiczne

ksztaŁcenie

•   •   •   •   •

Jednym z filarów działalności Uniwersytetu Medycz-
nego w Łodzi jest kształcenie. W swojej zróżnicowanej 
ofercie edukacyjnej Uczelnia posiada kilkanaście 
kierunków studiów. O jedno miejsce na tych najpo-
pularniejszych tj. stomatologii, medycynie i farmacji 
rywalizuje kilkanaście osób. 

Studenci to kluczowa i bardzo liczna grupa intere-
sariuszy. Jest ich obecnie ponad 8000, w tym ponad 
400 studentów anglojęzycznych. Ponadto, Uniwer-
sytet Medyczny w Łodzi zatrudnia ok. 1400 pracow-
ników naukowo-dydaktycznych, w tym 350 samo-
dzielnych pracowników naukowych.

Na poziom kształcenia w Uczelni wpływają nie tylko 
czynniki wewnętrzne, takie jak kadra akademicka 
czy programy nauczania, ale także zewnętrzne uwa-
runkowania m.in.: demografia, sytuacja społeczno-
gospodarcza oraz system finansowania szkolnictwa 
wyższego. 

Niż demograficzny oraz starzenie się społeczeństwa 
wpływają na zmniejszenie się liczby kandydatów na 
studia, a także wymuszają zmiany w zakresie profilu 
kształcenia. Specjalizacje takie jak gerontologia czy 
opieka paliatywna, zyskują na znaczeniu. Uczelnia 
medyczna powinna upatrywać w tych trendach 
nie tyle zagrożeń, co szans i perspektyw rozwoju.  
W kontekście czynników społeczno-gospodarczych 
znajdujemy się w bardzo dogodnym momencie. Nie 
zmienia to jednak faktu, że nasz kraj wciąż nadrabia 
dystans, jaki dzieli go w stosunku do najbardziej rozwi-
niętych państw Europy i dopiero wdraża koncepcję 
gospodarki opartej na wiedzy. Zmieniają się trendy 
na rynku pracy i potrzeby pracodawców, zmienić 
powinny się zatem zestawy ogólnych i specjalistycz-
nych kompetencji, w które uczelnia wyposaża swoich 
absolwentów. Dalszy wzrost popytu na pracę w za-
wodach medycznych w Europie, niedobór lekarzy 
specjalistów w Polsce, będzie sprzyjał popularności 
kierunków medycznych. 

Mając na uwadze te wszystkie czynniki i uwarunko-
wania Uniwersytet Medyczny w Łodzi w swych dą-
żeniach do podnoszenia poziomu nauczania oraz 
unowocześniania uczelnianej infrastruktury, za prio-
rytetowe cele uznał poprawę efektów kształcenia  
i warunków studiowania oraz szeroko pojętą interna-
cjonalizację.
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ksztaŁcenie

1. CEl STRATEGICZNY
poprawa procesów i eFeKtów 
KsztaŁcenia

CElE OPERACYJNE:

1. lepsze prograMy KsztaŁcenia

Działanie 1: 
Standaryzacja i  zwiększenie przejrzystości procedur 
tworzenia programów kształcenia 
Działanie 2: 
Rozwój oferty przedmiotów fakultatywnych 
Działanie 3: 
Identyfikacja i wdrożenie najlepszych światowych 
praktyk w obszarze dydaktyki przez Centrum Eduka-
cji Medycznej

2. wyższy pozioM zajęć i wzrost ich 
atraKcyjności

Działanie 1: 
Wdrażanie metod dydaktycznych aktywizujących 
studentów na zajęciach 
Działanie 2: 
Zwiększanie i zróżnicowanie metod wykorzystania 
technologii ICT w nauczaniu
Działanie 3: 
Szkolenie kadry dydaktycznej w zakresie wykorzysta-
nia technologii ICT w nauczaniu
Działanie 4: 
Poszerzanie zakresu zajęć z wykorzystaniem labora-
toriów naukowych i doświadczalnych

Działanie 5: 
Uruchomienie zajęć z wykorzystaniem symulacji pro-
cesów klinicznych
Działanie 6: 
Orientacja zajęć klinicznych na współpracę w gru-
pie i samodzielność zawodową absolwentów
Działanie 7: 
Uwzględnienie w praktyce wyników ewaluacji wy-
kładowców, materiałów dydaktycznych, organiza-
cji zajęć (w szczególności do poprawy relacji stu-
dent – wykładowca i jakości kształcenia)

3. powiązanie KsztaŁcenia z realizacją 
projeKtów Badawczych

Działanie 1: 
Udział studentów w zajęciach prowadzonych przez 
aktywne naukowo zespoły 
Działanie 2: 
Udział studentów w realizacji projektów badawczych 
Działanie 3: 
Przygotowanie studentów do samodzielnej realizacji 
projektów badawczych z elementami wdrożeniowymi
Działanie 4: 
Rozwój prac badawczych na bazie STN

4. dostosowanie proFili KsztaŁcenia  
do potrzeB rynKU pracy

Działanie 1: 
Rozwój fakultatywnego systemu badań ankieto-
wych, prowadzonych wśród absolwentów i praco-
dawców
Działanie 2: 
Badanie potrzeb rynku pod kątem specjalizacji
Działanie 3: 
Rozwój działalności centrum doradztwa zawodowe-
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go alokowanego w Akademickim Biurze Karier 
Działanie 4: 
Zwiększenie i dywersyfikacja usług Uczelni w zakresie 
studiów podyplomowych, kursów dokształcających 
oraz szkoleń
Działanie 5: 
Organizacja jednostki dedykowanej do obsługi 
praktyk, której zadaniem byłoby zarządzanie prak-
tykami studenckimi w szpitalach, przychodniach  
i innych placówkach
Działanie 6: 
Przygotowywanie absolwentów do samozatrudnie-
nia, w tym do kreowania spółek akademickich oraz 
rozwój ich kompetencji społecznych

2. CEl STRATEGICZNY
poprawa warUnKów stUdiowania 

CElE OPERACYJNE:

1. zwięKszenie liczBy szczególnie 
Uzdolnionych Kandydatów na stUdia

Działanie 1: 
Identyfikacja i wspierania rozwoju i możliwości nauko-
wych szczególnie uzdolnionych kandydatów na stu-
dia.
Działanie 2: 
Zachęcenie olimpijczyków do studiowania w UMED

2 lepsza oBsŁUga stUdenta 

Działanie 1: 
Modyfikacja „pakietu startowego” dla studentów

Działanie 2: 
Doskonalenie procesów planowania i ewidencji zajęć
Działanie 3: 
Rozwój i poszerzanie katalogu usług oferowanych 
elektronicznie
Działanie 4: 
Wdrożenie elektronicznego obieg dokumentów  
w zakresie spraw studenckich
Działanie 5: 
Wdrożenie aplikacji mobilnych jako nowego kanału 
kontaktów uczelnia – student
Działanie 6: 
Stworzenie warunków dla lepszej integracji osób 
pełnosprawnych z niepełnosprawnymi;
Działanie 7: 
Rozwijanie działalności Strefy Obsługi Studenta  
tj. podnoszenia jakości kompleksowej obsługi stu-
denta w zakresie: rekrutacji, socjalno-bytowym, Elek-
tronicznego Systemu Obsługi Studenta, organizacji 
studenckich, absolwenta
Działanie 8: 
Umożliwienie dostępu do informacji z elektronicznej 
ankiety ewaluacyjnej nt. pracowników administra-
cyjnych

3 lepsza inFrastrUKtUra stUdiowania

Działanie 1: 
Koncentracja procesu dydaktyki wokół kampusów – 
Plac Hallera i CKD 
Działanie 2: 
Konsolidacja i modernizacja zasobów dla potrzeb 
dydaktyki 
Działanie 3: 
Poprawa warunków w akademikach 
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Działanie 4: 
Poprawa bazy sportowej 
Działanie 5: 
Poprawa bazy żywieniowej

4. lepsza oFerta aKtywności  
czasU wolnego dla stUdentów
Działanie 1: 
Tworzenie studentom warunków do organizacji wła-
snych imprez
Działanie 2: 
Promowanie i nagłaśnianie najciekawszych inicjatyw
Działanie 3: 
Rozwój działalności Strefy Obsługi Studenta w zakre-
sie lepszej współpracy z organizacjami studenckimi  
i innym organizacjami z zewnątrz w celu centralizacji 
źródła informacji na temat wydarzeń kulturalno-ro-
zrywkowych
Działanie 4: 
Wspieranie innych inicjatyw proponowanych przez 
studentów (np.: tworzenie nowych struktur zwiększa-
jących ich aktywność)

3. CEl STRATEGICZNY 
internacjonalizacja 

CElE OPERACYJNE:

1. zwięKszenie liczBy stUdentów  
zagranicznych Uczących się na UMed
Działanie 1: 
Prezentacja studiów anglojęzycznych i programów 
oferowanych w języku angielskim w mediach inter-
netowych oraz reklama skierowana bezpośrednio 

do absolwentów szkół średnich, połączona z póź-
niejszymi badaniami skuteczności i lojalności studen-
tów/klientów
Działanie 2: 
Poszerzanie oferty egzaminów przeprowadzanych 
wg standardów międzynarodowych (np. NBME) 
oraz zmiana standardów nauczania, tak aby stu-
denci byli do tych egzaminów przygotowywani
Działanie 3: 
Wdrożenie studiów anglojęzycznych na kolejnych 
kierunkach
Działanie 4: 
Wdrożenie mechanizmów oceny i poprawy jakości 
studiów anglojęzycznych
Działanie 5: 
Szkolenia językowe dla pracowników dydaktycznych
Działanie 6: 
Szkolenia z zakresu nowych metod dydaktycznych 
Działanie 7: 
Wspieranie udziału studentów zagranicznych w pra-
cach kół i towarzystw naukowych

2. intenSyFikacja Studenckiej wyMiany  
Międzynarodowej
Działanie 1: 
Organizacja międzynarodowych szkół letnich
Działanie 2: 
Promocja stypendiów umożliwiających naukę 
zagranicą wśród studentów UMED
Działanie 3: 
Wsparcie dla programów Erasmus+ i Campus Euro-
pae w postaci dedykowanego funduszu rozwojo-
wego 
Działanie 4: 
Utworzenie dedykowane funduszu na organizację 
wymiany poza obszar UE i EOG
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naUka 
i dziaŁalność 
B+R

•   •   •   •   •

Unijna polityka w zakresie badań naukowych i in-
nowacji jasno określa wyzwania, jakie stoją przed 
europejskimi ośrodkami naukowo-badawczymi. Do-
minujące kierunki rozwoju w tym obszarze dotyczą 
między innymi internacjonalizacji badań naukowych 
oraz ich koncentracji w największych ośrodkach. 
Koncepcja Europejskiej Przestrzeni Badawczej zakła-
da tworzenie zintegrowanej infrastruktury naukowo-
badawczej zorganizowanej w sieciach współpracy 
i eksploatowanej w ramach wspólnych przedsię-
wzięć. Z jednej strony współpraca międzynarodowa 
zyska na znaczeniu, z drugiej strony wzrośnie konku-
rencja miedzy ośrodkami naukowymi. 

Aby Uniwersytet Medyczny w Łodzi mógł sprostać 
tym wyzwaniom i wykorzystać możliwości oferowa-
ne w ramach nowego programu ramowego Hory-
zont 2020 powinien skupić swoje zasoby na rozwoju 
nauki i działalności B+R. W tym celu niezbędna jest 
praca nad zwiększeniem ilości i poprawą jakości 
badań naukowych oraz poszerzeniem i usprawnie-

niem działalności wdrożeniowej w UMED. Te cele 
strategiczne zakładają szereg działań zmierzających 
do poprawy efektywności naukowej, intensyfikacji 
działalności wdrożeniowej, rozwoju systemu komer-
cjalizacji wiedzy, a także wspierania i promowania 
przedsięwzięć innowacyjnych i probiznesowych.

naUka i dziaŁalność b+r

1. CEl STRATEGICZNY 
wzrost ilości i jaKości BadaŃ  
naukowych

Cele operaCyjne:

1. eFeKtywny systeM zarządzania wiedzą 
w uMed
Działanie 1: 
Kompleksowe wsparcie zespołów naukowych w re-
alizacji projektów
Działanie 2: 
Wdrożenie systemu wsparcia technicznego, progra-
mistycznego i metodycznego dla  analiz danych na-
ukowych i medycznych 
Działanie 3 : 
Stworzenie Centrum Kompetencyjnego w zakresie 
zarządzania projektami

obszary strategiczne
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Działanie 4: 
Utworzenie wewnętrznego funduszu dedykowane-
go wsparciu projektów badawczych poza Uczelnią

2. wSPieranie innowacyjnych  
zespoŁów Badawczych
Działanie 1: 
Wsparcie dla istotnych i samodzielnych projektów 
badawczych o dużym potencjale innowacyjnym,  
w tym tworzenie „gniazd“, zespołów które tworzą 
unikalną wiedzę, gromadzą naukowców o znaczą-
cym potencjale i doskonałości naukowej 
Działanie 2: 
Promowanie wyników prac badawczych naukow-
ców oraz wychodzenie naprzeciw ich potrzebom 
(ze szczególnym uwzględnieniem promowania ini-
cjatyw młodych naukowców)

3. tworzenie warUnKów do oBopólnej 
(wielostronnej) wspóŁpracy  
z wiodącyMi ośrodKaMi naUKowyMi
Działanie 1: 
Kooperacja z międzynarodowymi sieciami współ-
pracy w zakresie badań naukowych oraz innymi in-
stytucjami z zakresu promocji wyników badań i two-
rzenia konsorcjów badawczych
Działanie 2: 
Zwiększenie liczby nauczycieli akademickich Uczelni 
wyjeżdżających w celu prowadzenia pracy nauko-
wej za granicą (poprzez program Erasmus+ oraz wy-
miany dwustronne między uczelniami), w tym pro-
wadzenia programu PhD za granicą
Działanie 3: 
Umożliwienie prowadzenia pracy naukowej, w tym 
programu PhD pracownikom innych uczelni zagra-
nicznych w UMED (przez umowy dwustronne, granty 
naukowe)

Działanie 4: 
Zwiększenie liczby profesorów wizytujących zarówno 
w odniesieniu do osób wyjeżdżających, jak i przyjeż-
dżających na Uczelnie
Działanie 5: 
Nawiązywanie współpracy międzynarodowej w for-
mie konsorcjów i zespołów międzynarodowych oraz 
organizowanie międzynarodowych konferencji na-
ukowych i szkoleniowych

2. CEl STRATEGICZNY
PoSzerzenie i uSPrawnienie  
dziaŁalności wdrożeniowej

CElE OPERACYJNE:

1. Usprawnienie systeMU KoMercjaliza-
cji wyniKów projeKtów Badawczo-ro-
zwojowych
Działanie 1: 
Wdrożenie systemu zarządzania własnością intelek-
tualną
Działanie 2: 
Wspieranie zespołów badawczych w zarządzaniu 
relacjami z otoczeniem gospodarczym
Działanie 3: 
Stworzenie przejrzystych scenariuszy komercjalizacji 

2. rozwój UsŁUg dla przedsięwzięć inno-
wacyjnych
Działanie 1: 
Rozwój infrastruktury na potrzeby przedsięwzięć in-
nowacyjnych
Działanie 2: 
Uruchomienie usług laboratoryjnych dla potrzeb B+R
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wspóŁpraca na 
rzecz bUdowania 
systEmU OChRONy 
zdrowia

•   •   •   •   •

Wyodrębnienie w ramach Strategii Rozwoju UMED 
obszaru priorytetowego „współpraca na rzecz bu-
dowania systemu ochrony zdrowia” ma na celu in-
tensyfikację relacji z otoczeniem, w szczególności  
w kontekście wyzwań demograficznych i epidemio-
logicznych. Zrównoważony i optymalny rozwój musi 
przebiegać w integracji ze środowiskiem zewnętrz-
nym. W tym celu Uniwersytet Medyczny w Łodzi za-
mierza podjąć działania integrujące Uczelnię z re-
gionem oraz europejską sferą naukową i badawczą. 
Kluczowym elementem intensyfikacji relacji z oto-
czeniem będzie budowanie pozycji Uczelni, jako 
istotnego interesariusza w ramach regionalnych 
inteligentnych specjalizacji (medycyny, farmacji, 
kosmetyków), ze szczególnym uwzględnieniem po-
trzeb starzejącego się społeczeństwa. 

W tym obszarze strategicznym Uczelnia kładzie na-
cisk na relacje z podmiotami, których jest udzia-
łowcem lub założycielem, na budowanie trwałych 
powiązań ze szpitalami klinicznymi, opracowanie  

i wdrożenie wspólnych projektów z zakresu podno-
szenia jakości usług medycznych oraz wykorzystanie 
narzędzi ICT do lepszego zarządzania informacją 
medyczną dla celów naukowych i dydaktycznych. 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie wzmacniał 
współpracę ze szpitalami klinicznymi w celu zwięk-
szenia atrakcyjności i komplementarności świadczo-
nych usług medycznych, mając na uwadze nieko-
rzystne trendy demograficzne i epidemiologiczne. 
Jednocześnie Uczelnia będzie wspierać działalność 
spółki celowej oraz fundacji w zakresie transferu 
technologii, zarządzania zasobami i wspomagania 
swojej podstawowej działalności.

Ważnym elementem obszaru „współpraca na rzecz 
budowania systemu ochrony zdrowia” jest tworze-
nie i rozwijanie kluczowych partnerstw na poziomie 
regionu, kraju oraz Unii Europejskiej. Ma to na celu 
wzmacnianie potencjału Uczelni, jako wiarygodne-
go i skutecznego partnera m. in. w zarządzaniu stra-
tegicznym, zarządzaniu zasobami (w tym infrastruk-
turą) oraz poszukiwaniu systemowych i skutecznych 
modeli współpracy z biznesem.

obszary strategiczne
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1. CEl STRATEGICZNY
poprawa zarządzania relacjaMi  
z otoczenieM

CElE OPERACYJNE:

1. integracja z eUropejsKiM oBszareM 
szKolnictwa wyższego
Działanie 1: 
Wsparcie wybranych pracowników dydaktycznych 
w pozyskiwaniu i transferze wiedzy na temat najnow-
szych trendów w kształceniu

2. integracja z eUropejsKą  
przestrzenią Badawczą
Działanie 1: 
Wsparcie zespołów badawczych w zarządzaniu re-
lacjami z otoczeniem

3. lepsze relacje z otoczenieM regio-
nalnyM i gospodarczyM
Działanie 1: 
Uruchomienie platformy współpracy z przedsiębior-
cami 
Działanie 2: 
Współpraca z władzami regionalnymi i ponadregio-
nalnymi

4. intensyFiKacja dziaŁaŃ w oBszarze  
zdrowia pUBlicznego
Działanie 1: 
Rozwój ośrodka referencyjnego dla procesów zwią-
zanych z aktywnym i zdrowym starzeniem
Działanie 2: 
Integracja samorządu lokalnego i regionalnego, or-
ganizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców wo-
kół wyzwań demograficznych i epidemiologicznych

2. CEl STRATEGICZNY 
poprawa relacji z podMiotaMi  
zależnyMi i powiązanyMi

CElE OPERACYJNE:

1. optyMalizacja wspóŁpracy ze szpita-
laMi KlinicznyMi
Działanie 1: 
Wypracowanie modelu współpracy ze szpitalami za-
pewniającego zwiększenie efektywności naukowej  
i edukacyjnej; tworzenie sieci współpracy: Uczelnia-
Szpitale oraz Szpital-Szpital
Działanie 2: 
Opracowanie planu dalszego rozwoju współpracy 
w obszarach: infrastruktura dydaktyczna i badawcza 
Działanie 3:
Wsparcie przygotowania i realizowania innowacyj-
nych projektów w zakresie:
-  rozwój organizacyjny
-    dostosowanie oferty usług medycznych do wyzwań  
   demograficznych i epidemiologicznych

wspóŁpraca na rzecz  
bUdowania systeMU 
ocHrony zdrowia
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2. rozwój wsparcia dla dziaŁalności 
wdrożeniowej i KoMercyjnej z wyKo-
rzystanieM spóŁKi celowej i FUndacji
Działanie 1: 
Wspieranie transferu technologii z wykorzystaniem 
UMED Sp. z o.o.
Działanie 2: 
Zwiększenie aktywności UMED Sp. z o.o. w zarządza-
niu infrastrukturą usługową Uczelni
Działania 3: 
Uruchomienie systemowych projektów społecznych 
i edukacyjnych z Fundacją dla Uniwersytetu Me-
dycznego w Łodzi
Działanie 4: 
Wzmocnienie funkcji Fundacji jako operatora środ-
ków na rozwój Uczelni
Działanie 5: 
Tworzenie nowych podmiotów związanych z komer-
cjalizacją usług badawczych

3. CEl STRATEGICZNY
Strategiczne PartnerStwa

CElE OPERACYJNE:

1. wzMocnienie PartnerStwa  
regionalnego
Działanie 1: 
Pogłębienie współpracy z innymi uczelniami w re-
gionie (stałe zespoły robocze, wspólne wykorzysty-
wanie zasobów, w tym infrastruktury dydaktycznej  
i badawczej)
Działanie 2: 
Podjęcie stałej współpracy z innymi ośrodkami na-
ukowymi w regionie (wspólne inicjatywy badawcze 
i projekty)

2. wzMocnienie PartnerStwa krajowego
Działanie 1: 
Uczestnictwo w sieciach i konsorcjach współpracy 
uczelni, instytucji badawczych i przemysłu
Działania 2: 
Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk
Działanie 3: 
Inicjowanie wspólnych projektów

3. wzMocnienie Strategicznego  
partnerstwa Międzynarodowego
Działanie 1: 
Identyfikacja kluczowych partnerów w Europie i na 
świecie
Działanie 2: 
Podpisanie porozumień lub umów o współpracy
Działanie 3: 
Administracyjne wsparcie procesów współpracy za-
granicznej
Działanie 4: 
Inicjowanie i realizacja wspólnych projektów
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•   •   •   •   •

Usprawnienie procesów wsparcia podstawowej 
działalności Uczelni będzie miało istotny wpływ na 
kondycję Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wdro-
żenie zarządzania procesowego oraz systemu komu-
nikacji wewnętrznej zwiększy efektywność jednostek 
i usprawni przepływ informacji pomiędzy nimi.

Kluczowym zasobem każdej organizacji są jej pra-
cownicy, a działania zmierzające do rozwoju ka-
pitału ludzkiego stanowią podstawę zarządzania. 
lepsze wykorzystanie potencjału kadrowego Uczel-
ni nastąpi poprzez stworzenie systemów motywacyj-
nych, organizację kursów, szkoleń oraz warsztatów. 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie wspierać roz-
wój pracowników w zakresie studiów, kursów i innych 
aktywności zmierzających do podnoszenia osobi-
stych kwalifikacji. Konsekwentnie stosowany będzie 
system okresowej oceny kadr Uczelni oraz rekrutacja 
nowych pracowników w trybie konkurencyjnym. 

Ważnym aspektem pozostanie dążenie do zróżni-

cowania źródeł finansowania i maksymalizacji przy-
chodów przejawiające się w poprawie efektywności 
ekonomicznej studiów oraz usprawnieniu procesów 
pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Ciągła opty-
malizacja działań, związanych z perspektywą fi-
nansową Uczelni, będzie miała korzystny wpływ na 
efektywne dysponowanie środkami oraz realizację 
celów statutowych i rozwój Uniwersytetu Medyczne-
go w Łodzi.

Myślenie i planowanie strategiczne znajdzie prak-
tyczne zastosowanie poprzez rozwój zarządzania 
strategicznego, które swoim zasięgiem obejmie 
ogół struktur administracyjno – zarządczych Uczelni. 
Wprowadzenie odpowiednich narzędzi, wspierają-
cych zarządzanie strategiczne, zapewni upowszech-
nienie tych działań w Uczelni. Szczególna uwaga 
zostanie poświęcona strategicznemu podejściu do 
planowania i prowadzenia inwestycji. 

Poziom operacyjny zarządzania będzie rozwijany  
w dwóch wzajemnie uzupełniających się obszarach. 
Pierwszy obszar to systematyczne doskonalenie funk-
cjonowania naszej organizacji, usprawnienie zadań 
powtarzalnych, głównie poprzez poprawę komuni-
kacji wewnętrznej oraz wdrażanie zarządzania pro-
cesowego. Drugi obszar dotyczy rozwoju zdolności 
do pracy zespołowej i realizacji zadań w systemie 
projektowym. Powstanie Centrum Kompetencyjne-
go pozwoli na systematyczne doskonalenie meto-
dyki i poprawi sprawność w obu obszarach.

obszary strategiczne

zarządzanie  
i rozwój  
organizacyjny
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zarządzanie 
i rozwój organizacyjny

1. CEl STRATEGICZNY 
lepsze procesy wsparcia dziaŁal-
ności podstawowej Uczelni

CElE OPERACYJNE:

1. eFektywny SySteM koMunikacji  
wewnętrznej
Działanie 1: 
inwentaryzacja, opisanie i optymalizacja procesów 
biznesowych wraz z określeniem procesów kluczo-
wych
Działanie 2: 
Usprawnienie komunikacji pomiędzy wspieranymi 
obszarami, w szczególności poprzez rozwój intrane-
tu, informatyzowanie i wdrażanie procesów, cyfry-
zację kancelarii i obiegu dokumentów
Działanie 3: 
Uruchomienie mechanizmów wspierających komu-
nikację pomiędzy pracownikami, wymianę zasobów 
informacyjnych

2. optyMalizacja MechanizMów  
zarządzania procesowego  
i Projektowego
Działanie 1: 
Utworzenie Centrum Kompetencyjnego odpowie-
dzialnego za utrzymanie metodyki procesowej,  
tworzenie wytycznych w tym zakresie oraz wspiera-
nie innowacyjnych projektów organizacyjnych 

Działanie 2: 
Opracowanie systemu ciągłej optymalizacji obiegu 
spraw oraz procedur
Działanie 3: 
Certyfikacja zarządzania jakością Uczelni

3. Usprawnienie KlUczowych  
procesów poprzez wdrażanie  
systeMów inForMatycznych
Działanie 1: 
Wdrożenie strategii informatyzacji
Działanie 2: 
Integracja systemów informatycznych
Działanie 3: 
Modernizacja infrastruktury ICT Uczelni

4. zarządzanie oparte o FaKty
Działanie 1: 
Usprawnianie systemu rachunkowości zarządczej  
i kontrolingu
Działanie 2: 
Rozwijania mechanizmów umożliwiających i ułatwia-
jących rozliczanie wewnętrzne
Działanie 3: 
Wdrażanie mechanizmów wykorzystywania infor-
macji zarządczej do zwiększenia efektywności funk-
cjonowania Uczelni

5. zróżnicowanie źródeŁ Finansowania 
i MaKsyMalizacja przychodów
Działanie 1: 
Poprawa efektywności ekonomicznej studiów
Działanie 2: 
Poprawa efektywności ekonomicznej komórek rozli-
czanych z efektu ekonomicznego
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6. eFeKtywne wsparcie oBszarów  
dziedzinowych Strategii
Działanie 1: 
Uruchomienie mechanizmów planowania na po-
trzeby rozwoju

2. CEl STRATEGICZNY   
podnoszenie jaKości i eFeKtywno-
ści pracowniKów Uczelni 

CElE OPERACYJNE:

1. ocena i rozwój pożądanych  
KoMpetencji pracowniKów.
Działanie 1: 
Doskonalenie procesu rekrutacji wewnętrznej i ze-
wnętrznej, metod wyboru najlepszych pracowników 
Działanie 2: 
Badanie mocnych i słabych stron pracowników 
poprzez analizę wyników uzyskiwanych w systemie 
okresowej oceny pracowników
Działanie 3: 
Ukształtowanie systemu planowania rozwoju pra-
cowników, ich umiejętności i wiedzy, na podstawie 
potrzeb identyfikowanych w ramach oceny okreso-
wej oraz wynikających z rozwoju organizacji
Działanie 4: 
Ukształtowanie systemu rozwoju kadry kierowniczej, 
poprzez powiązanie polityki szkoleniowej z misją 
Uczelni i wspieraniem kluczowych umiejętności:
- budowania zespołów, organizacji pracy i komuni-
kacji w grupie
- rozumienie kluczowych wyzwań dla organizacji, 
gotowość do wprowadzania zmian
- kultywowanie wartości i praktyki organizacji uczą-

cej się

2. eFeKtywne i Kreatywne zaangażowa-
nie pracowniKów
Działanie 1: 
Wspieranie pracy w zespołach projektowych po-
przez propagowanie instytucji awansów poziomych, 
rozumianych jako zmiana zakresów zadań i jednost-
ki zatrudniającej oraz na oddelegowanie do pracy  
w zespole projektowym
Działanie 2: 
Dostosowanie zakresu obowiązków pracowników 
naukowo – dydaktycznych do potrzeb Uczelni, ce-
lem lepszego  wykorzystania potencjału rozwojowe-
go grupy badaczy poprzez optymalizację pensum 
dydaktycznego na rzecz efektywnej pracy naukowej 
oraz pracy w projektach naukowo - badawczych
Działanie 3: 
Stopniowe powiązanie systemu motywacyjnego  
z miernikami i wskaźnikami
Działanie 4: 
Wprowadzenie elastycznego czasu pracy dla okre-
ślonych stanowisk

3. CEl STRATEGICZNY 
eFektywne wykorzyStanie inFra-
Struktury 

CElE OPERACYJNE:

1. doStoSowanie rozwoju inFraStruk-
tUry do celów strategicznych Uczelni
Działanie 1: 
Określenie potrzeb, możliwości i ograniczeń adapta-
cyjnych dla istniejącej infrastruktury - wynik inwenta-
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ryzacji wielowymiarowej (budowlanej, funkcjonalnej 
i sprzętowej)
Działanie 2: 
Planowanie wsparcia kluczowych obszarów rozwoju 
Uczelni pod kątem potrzeb infrastrukturalnych
Działanie 3: 
Strategia rozwoju i lepszego wykorzystania infrastruk-
tury
Działanie 4: 
Monitorowanie stopnia wykorzystania infrastruktury, 
okresowa analiza kosztów i korzyści

2. Usprawnienie procesów inicjacji, 
Koordynacji i ewalUacji procesów 
inweStycyjnych
Działanie 1: Wdrożenie elementów metodyki PRIN-
CE 2 do zarządzania procesami inwestycyjnymi

4. CEl STRATEGICZNY  
lepsze zarządzanie strategiczne

CElE OPERACYJNE:

1. sKUteczne wdrożenie strategii
Działanie 1: 
Planowanie i wdrażanie inicjatyw zapewniających 
skuteczną realizację Strategii
Działanie 2: 
Monitorowanie stopnia realizacji działań i celów 
Strategii
Działanie 3: 
Opisywanie i prognozowanie zmian w otoczeniu 
Uczelni, proponowanie dostosowawczych zmian 
Strategii 
Działanie 4: 

Doskonalenie metod komunikowania i kaskadowa-
nia Strategii
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