Rozwijajmy to, co dobre.
Zmieńmy to,
co funkcjonuje niewłaściwie.
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DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Przywróćmy świetność naszej Uczelni!

§ Wzrost pozycji SUM w zakresie dorobku
i aktywności naukowej – z zamiarem uzyskania docelowo przez SUM
statusu uczelni badawczej.
§ Wspieranie rozwoju naukowego pracowników
w dyscyplinie nauk medycznych, farmaceutycznych
i nauk o zdrowiu.
§ Znaczna pomoc administracyjna dla pracowników SUM w zakresie
zdobywania i prowadzenia grantów krajowych i zagranicznych (w tym
również tych, które dotyczą krajów poza Unią Europejską - np. USA).

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
Przywróćmy partnerskie relacje!

§ Partnerskie relacje z Samorządem Studenckim i realizacja
postulatów zgłaszanych m.in. w ramach współpracy
z Parlamentów Studentów RP.
§ Danie większej odpowiedzialności
oraz samodzielności finansowej i organizacyjnej
Samorządowi Studenckiemu ramach obowiązującego
porządku prawnego w SUM.
§ Przegląd i uaktualnienie programów nauczania
na wszystkich kierunkach studiów przy zachowaniu
wymogów ramowych programów ministerialnych.
§ Usprawnienie procedur (w tym obiegu dokumentów)
obejmujących wszystkich studentów w SUM,
w tym studentów nauczanych w języku angielskim.

SZKOLENIE PODYPLOMOWE

Ułatwiajmy najzdolniejszym rozwój kariery akademickiej!

§ Zapewnienie wszechstronnej pomocy w zakresie edukacji
prowadzonej po uzyskaniu dyplomu
ze szczególną uwagą skierowaną na ułatwienia
oraz nadzorowanie rozwoju naukowego, dydaktycznego i
zawodowego przez młodych pracowników zatrudnionych w SUM.
§ Utworzenie specjalnej ścieżki i nadzorowanie szybkiego rozwoju
karier akademickich (naukowych
i dydaktycznych) dla zdolnych studentów SUM.

DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA

Rozwijajmy infrastrukturę!
Zaplanujmy budowę nowego szpitala klinicznego!

§ Usilne działania zmierzające do poprawy warunków działalności
klinicznej poprzez budowę nowego zintegrowanego,
wielodyscyplinarnego szpitala klinicznego połączonego z
nowoczesną bazą dydaktyczną.
§ Systematyczne unowocześnienie bazy i aparatury w pozostałych
szpitalach SUM.
§ Wspieranie dyrekcji szpitali klinicznych,
w tym m.in. poprzez lepszą koordynację działań w zakresie
negocjacji z NFZ.

PROMOCJA UCZELNI I WSPÓŁPRACA Z REGIONEM

Umocnijmy pozycję SUM w regionie!

§ Umocnienie pozycji SUM w skali całego kraju
oraz zdobywanie nowych kontaktów zagranicznych,
m.in. w celu rozszerzenia wymiany studentów
i pracowników naukowych SUM.
§ Zwiększenie aktywności SUM w zakresie
działalności edukacyjnej i prozdrowotnej
dla mieszkańców woj. śląskiego.
§ Zwiększenie współpracy z innymi dużymi Uczelniami
w regionie w tym przede wszystkim Uniwersytetem
Śląskim w Katowicach oraz Politechniką Śląską
w Gliwicach oraz Instytutami Polskiej Akademii Nauk
zlokalizowanymi w Zabrzu i Gliwicach w ramach
współpracy z Odziałem PAN w Katowicach.

ZWRÓĆMY UNIWERSYTET
SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ!
§ Sprawię, że nasza Uczelnia będzie znowu pełna
dyskusji i pomysłów.
§ Sprawię, że twórcze rozmowy na powrót staną
się trwałym elementem funkcjonowania
wszystkich organów naszej Uczelni.
§ Obowiązkiem rektora jest stworzyć klimat
i warunki do prowadzenia żywych
debat. Przywilejem rektora – możliwość
czerpania z wiedzy i kreatywności wszystkich
Pracowników i Studentów Uniwersytetu.

Rozwijajmy to, co dobre.
Zmieńmy to,
co funkcjonuje niewłaściwie.

Serdecznie dziękuję za uwagę!
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