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A. Wydział – obecna struktura
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny (WL-S) został wyodrębniony z Wydziału Lekarskiego w
roku 2000. W strukturze Wydziału znajduje się 7 Katedr w tym 13 Zakładów, 3 Kliniki oraz
2 Samodzielne Pracownie mieszczących się w budynku przy ul. Krakowskie 26 oraz w
Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ul. Borowskiej jak i w kilku lokalizacjach na bazie
obcej.
a. Pracownicy
Aktualnie na Wydziale zatrudnionych jest ogółem 155 pracowników
w tym 111 nauczycieli akademickich oraz 44 pracowników niebędących n.a.
W grupie 111 nauczycieli akademickich zatrudnionych jest:
-11 z tytułem naukowym profesora w tym;
-7 na stanowisku profesora zwyczajnego
- 4 na stanowisku profesora nadzwyczajnego
-11 doktorów habilitowanych w tym:
-8 na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
-2 na stanowisku adiunkta
-1 na stanowisku asystenta
-89 osób w grupie pomocniczych nauczycieli naukowo-dydaktycznych
b. Dydaktyka
Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Wydziału L-S biorą udział w kształceniu
przeddyplomowym studentów kierunku lekarsko-dentystycznego oraz kierunku Lekarskiego
UMW.
Wydział prowadzi obsługę administracyjną około 410 studentów studiujących w języku
polskim oraz 88 studentów studiujących w języku angielskim naszego kierunku.

Obowiązkowe kursy dla lekarzy stomatologów realizuje jednostka naszego Wydziału Studium
Szkolenia Podyplomowego WL-S, które koordynowane są przez odpowiednich specjalistów.
c. Nauka
Celem strategicznym Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego jest uzyskanie w
kolejnej ocenie parametrycznej jednostek kategorii A, co jest możliwe przy optymalnym
wykorzystywaniu potencjału WL-S lub zwiększeniu tego potencjału w związku z
przyjęciem kolejnych samodzielnych pracowników nauki.
Cele operacyjne w obszarze naukowo-badawczym:
 opracowywanie planów rozwojowych Katedr i stworzenie na tej podstawie
programu formułującego cele naukowo-badawcze oraz wiodące dyscypliny
naukowe Wydziału pozwalające na osiągnięcie znaczącej pozycji naukowej w
Polsce i na świecie,
 zwiększenie naukowej współpracy między ośrodkowej, międzynarodowej a
także z Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Miasta
Narzędziami niezbędnymi do realizacji tych celów jest:
 pozyskiwanie nowych pracowników wydziału – samodzielnych pracowników
nauki
 zwiększenie liczby publikacji posiadających współczynnik wpływu (IF),
 zwiększenie liczby realizowanych projektów badawczych i uzyskiwanych
patentów,
 zwiększenie liczby awansów naukowych,
 zwiększenie liczby prowadzonych i ukończonych przewodów doktorskich w
dyscyplinie stomatologia oraz dyscyplinie medycyna
 prowadzenie przewodów habilitacyjnych w dyscyplinie stomatologia.
Niezbędne jest zwiększenie aktywności w opracowywaniu i aplikowaniu o nowe
projekty badawcze a następnie ich realizacji we współpracy z różnymi podmiotami
– ośrodkami w kraju ( projekty między ośrodkowe, interdyscyplinarne),
zagranicznymi a także rozszerzenie współpracy z instytucjami miasta i województwa
w zakresie badań epidemiologicznych oraz działań profilaktyczno-leczniczych.
Cennym elementem jest też próba tworzenia interdyscyplinarnych konsorcjów
naukowych.
Wszystkie te działania mają na celu rozwój badań naukowych z jednoczesnym
możliwym pozyskiwaniem przeznaczonych na nie środków finansowych, co w efekcie
przekłada się na publikowanie prac naukowych w liczących się czasopismach o uznanej
międzynarodowej renomie.
W uzyskiwaniu tych celów konieczne jest wsparcie związane z zacieśnieniem
współpracy z odpowiednimi komórkami administracji Uczelni w celu pomocy i
uzyskania większej efektywności planowanych działań.
Funkcjonowanie Wydziału zależy od organizacji całej uczelni, w której niezbędne
są zmiany pozwalające na unowocześnienie organizacji pracy i zarządzania, które będzie
wspierać Kolegium Dziekańskie WL-S.

Wszystkie te działania mają na celu rozwój badań naukowych z jednoczesnym
możliwym pozyskiwaniem przeznaczonych na nie środków finansowych, co w efekcie
przekłada się na publikowanie prac naukowych w liczących się czasopismach o uznanej
międzynarodowej renomie.
d. Cel strategiczny dla obszaru administracji
Usługi administracyjne dziekanatu (obsługa studentów, prowadzenie awansów
naukowych, przewody doktorskie, nostryfikacje) ze szczególnym uwzględnieniem
ciągłej nowelizacji programów oraz wprowadzanych zarządzeń zgodnie z nowelizacją
Ustawy o szkolnictwie wyższym. Realizacja tych działań będzie możliwa przy
zwiększeniu potencjału pracowników dziekanatu Wydziału.

