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Wszystkie swoje działania ukierunkowuję na to, by
był silnym, nowoczesnym i liczącym się ośrodkiem naukowym
i edukacyjnym na mapie Europy
Dbając o teraźniejszość, myślę o przyszłości.

Moja ósemka
dla

+ dużo więcej ..

Pro-Student

Pro-Pracownik

Silne ośrodki naukowe i badawcze
Zarządzanie oparte o Business
Intelligence Nowoczesna administracja
Nowoczesna
Szkoła Doktorska

Pro-Nauka

Pro-Pacjent
Silna baza kliniczna
Centrum Nuklearne
UCK

Wielkoskalowe technologie

NAUKA

2020 - 2024

Pro-Student, czyli …
diagnostyka obrazowa / nauczanie oparte o prawdziwe przypadki
Stawiam na zdobywanie wiedzy poprzez praktykę i doświadczenie / dostęp do bazy
UpToDate
Będę wspierał dydaktykę opartą na nowoczesnych technologiach / rzeczywistość
wirtualna i rozszerzona / edukacja zdalna / aplikacje mobilne

ADMINISTRACJA

SZPITALE

DYDAKTYKA

Chcę zapewnić w SUM scentralizowany VNA (Vendor Neutral Archive) / silna
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NAUKA

2020 - 2024

Pro-Student, czyli …

DYDAKTYKA

Chcę wprowadzić jasne standardy w doborze podręczników ze szczególnym
uwzględnieniem LEK i LDEK
Wprowadzę jednolite wymagania egzaminacyjne
Będę dążył do zapewnienia wysokiej jakości materiałów na platformie
e-learningowej

ADMINISTRACJA

SZPITALE

Wprowadzę szkolenia z zakresu pisania aplikacji grantowych
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NAUKA

2020 - 2024

Pro-Student, czyli …

ADMINISTRACJA

SZPITALE

DYDAKTYKA

Zapewnię studentom oczekiwaną pomoc i wsparcie psychologiczne
Stawiam na aktywizację życia studenckiego / kluby studenckie / działania
integracyjne / wspólne akcje charytatywne
Będę wspierał organizacje studenckie i pomagał w ich rozwoju
Będę działał na rzecz indywidualizacji studiowania
Jestem za sprawdzonym modelem Uczeń - Mistrz / to najlepszy sposób na wejście
w świat prawdziwej nauki
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NAUKA

2020 - 2024

Nowoczesna Szkoła Doktorska
Jestem zwolennikiem utworzenia Śląskiej Szkoły Doktorskiej / SUM, UŚ, PŚ, UE
Silna Szkoła Doktorska to wg mnie
Odpowiednie warunki współpracy pomiędzy nauką a otoczeniem gospodarczym
Wysoka mobilność doktorantów

ADMINISTRACJA

SZPITALE

DYDAKTYKA

Konstruktywna i rzeczowa współpraca z Dyrektor Szkoły Doktorskiej
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NAUKA

2020 - 2024

Pro-Pracownik, czyli …

DYDAKTYKA

Wprowadzę jasne kryteria szybkiego awansu pracowników określone przez
społeczność akademicką
Przeprowadzę efektywne zmiany w systemie wynagradzania pracowników
Zadbam, by najlepsi absolwenci pozostali w naszej Uczelni, w naszych
laboratoriach, w naszych Szpitalach Klinicznych

ADMINISTRACJA

SZPITALE

Dodatkowe nagrody za wybitne osiągnięcia

03

NAUKA

2020 - 2024

Pro-Pacjent - silna baza kliniczna SUM
/ wysoce profesjonalna kadra
Nadzoruję tworzenie Uniwersyteckiego Repozytorium Przypadków Medycznych /
case study w obszarze dydaktyki / Big Data w badaniach naukowych
Budowa nowych jednostek w obrębie Szpitali Klinicznych / nowoczesna Apteka
Szpitalna / laboratoria - jednostki międzywydziałowe

ADMINISTRACJA

SZPITALE

DYDAKTYKA

Chcę wykorzystać potencjał naszych szpitali klinicznych / unikalne oddziały
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NAUKA

2020 - 2024

Centrum Nuklearne przy UCK
Leczniczego Medycyny Nuklearnej przy UCK / nowoczesne laboratoria ukierunkowane
na syntezę radiofarmaceutyków / zakup nowoczesnego cyklotronu
Musimy odpowiadać na potrzeby otoczenia - rozwój onkologii akademickiej
/ reorganizacja i poszerzenie bazy onkologicznej przy UCK i SK1

ADMINISTRACJA

SZPITALE

DYDAKTYKA

Będę wspierał inicjatywę utworzenia Innowacyjnego Centrum Badawczo-
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Pro-Nauka, czyli …

ADMINISTRACJA

SZPITALE

DYDAKTYKA

NAUKA

2020 - 2024

W GRUPIE UCZELNI BADAWCZYCH
/ TO NASZ WSPÓLNY CEL /
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NAUKA

2020 - 2024

Pro-Nauka, czyli …
prowadzenie kierunków lekarskich
Wydzielenie puli środków na badania naukowe dla studentów
Stawiam na osoby młode, ambitne, chcące prowadzić badania naukowe
Będę zachęcał, promował i administracyjnie wspierał aplikowanie w konkursach
MNiSW, NCBiR, NCN, ABM

ADMINISTRACJA

SZPITALE

DYDAKTYKA

Działalność naukowo-badawcza / subwencje / nadawanie stopni i tytułów /
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NAUKA

2020 - 2024

Wielkoskalowe technologie
nowoczesna aparatura laboratoryjna
Konieczne jest silne powiązanie badań naukowych z działalnością kliniczną
Chcę wykorzystać potencjał powstających wysokospecjalistycznych laboratoriów
/ genetyka / biologia molekularna / analiza białek / nanomikroskopia

ADMINISTRACJA

SZPITALE

DYDAKTYKA

Korzystajmy z naszych mocnych stron / silna infrastruktura naukowo-badawcza /
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NAUKA

2020 - 2024

Wielkoskalowe technologie

DYDAKTYKA

Mamy szansę wyróżnić się na tle innych uniwersytetów / Bank Komórek i Tkanek /
Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek / Inżynieria i Terapia Komórkowa
Będę wspierał upraktycznienie badań w obszarze klinicznym / diagnostyka oparta
na -omice / regeneracja tkanek / leczenie chorób o podłożu genetycznym
/ terapie genowe
Jak tego dokonać? Przede wszystkim współpraca / Prorektor ds. Nauki / Rada

ADMINISTRACJA

SZPITALE

Dziedziny Naukowej / Rady Dyscyplin
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NAUKA

2020 - 2024

Wielkoskalowe technologie
inwestycje jak Śląskie Centrum Farmacji przy WNF / laboratorium mikrobiologiczne /
diagnostyka chorób wysoce zakaźnych
Stawiam sobie za cel by Śląskie Centrum Farmacji stanowiło uzupełnienie Śląskiego
Centrum Chorób Zakaźnych przy GCM / inwestycja za 30 mln zł w ramach Programu
dla Śląska

ADMINISTRACJA

SZPITALE

DYDAKTYKA

Chcę, by nasz Uniwersytet oddziaływał na Region Śląska poprzez nowoczesne
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NAUKA

2020 - 2024

Nowoczesna administracja

DYDAKTYKA

Jestem zdecydowanym zwolennikiem rozwiązań usprawniających procesy
administracyjne
Stawiam na elektroniczny obieg dokumentów w obszarze administracyjnym,
naukowym i dydaktycznym / elektroniczny obieg pism / elektroniczne
zapotrzebowania / e-wnioski i e-podania / podpis elektroniczny w ramach umów

ADMINISTRACJA

SZPITALE

Stawiam na przejrzystość i monitoring / e-informacja o statusie spraw / e-informacja
o dostępnych środkach w ramach umów naukowych
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NAUKA

2020 - 2024

Nowoczesna administracja

ADMINISTRACJA

SZPITALE

DYDAKTYKA

Stawiam na efektywność i wygodę / elektroniczne kadry - wnioski, podania,
informacje
Monitoring działań i szybka reakcja na zagrożenia - do tego celu wykorzystam
narzędzia Business Intelligence
Zarządzanie to również remonty, modernizacje i rozbudowa bazy dydaktycznej
/ np. szybka alternatywa dla ul. Kasztanowej w Sosnowcu
Wyznaczam główny kierunek dla administracji - pełne wsparcie dla nauki i dydaktyki
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Funkcja Rektora to nie tylko zaszczytny urząd. To
przede wszystkim służba ludziom oraz troska o nasz
Uniwersytet w każdym jego obszarze działania.
Wspólny cel, wzajemne zaufanie i sprawny przepływ
informacji jest tym, co zapewni naszej Uczelni
p o z y c j ę l i d e ra n a k o n k u r e n c y j n y m r y n k u
dydaktycznym i naukowym.

Liczę na Państwa
poparcie w wyborach
Wspólnie możemy zdziałać bardzo wiele, jeżeli
tylko uwierzymy w nasz wspólny cel jakim jest
silny i nowoczesny Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach. Nasza Alma Mater.
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tszczepanski@sum.edu.pl
prof. Tomasz Szczepański

