Informacja Marszałka Województwa Podkarpackiego
na temat stanu przygotowań kierunku lekarskiego
na Uniwersytecie Rzeszowskim.
W

dniu

17.09.2012

r.

zawarta

została

pomiędzy

Rektorem

Uniwersytetu

Rzeszowskiego, Marszałkiem Województwa Podkarpackiego, Wojewodą Podkarpackim
i Prezydentem Miasta Rzeszowa deklaracja współpracy. Określała ona obowiązki każdej ze
stron. Ze strony samorządu województwa obejmowała takie zadania, jak:
- udzielenia wsparcia finansowego na utworzenie ośrodka dydaktyczno-klinicznego
zajmującego się badaniami tkanek ludzkich,
- udostępnienia Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie na potrzeby dydaktyczne (po
utworzeniu kierunku lekarskiego),
- utworzenia oddziałów klinicznych w nadzorowanych przez samorząd województwa
podkarpackiego szpitalach wojewódzkich na terenie Rzeszowa:
a) Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej,
b) Podkarpackim Centrum Chorób Płuc,
c) Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Fryderyka Chopina
- doboru kadry kierowniczej szpitala (po utworzeniu kierunku lekarskiego).
W pierwszej kolejności dokonano zmiany statutów szpitali poprzez zmiany
nazewnictwa

oddziałów

szpitalnych

w

postaci

użycia

dopisku

„kliniczny

oddział”.

Poprzedzone to było licznymi rozmowami i mediacjami poszczególnych zapisów umowy.
Następnie, w dniu 13.09.2013 r. podpisana została umowa pomiędzy Uniwersytetem
Rzeszowskim a Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
Przedmiotem umowy jest udostępnienie oddziałów, zakładów i pracowni szpitala
uniwersytetowi na potrzeby kształcenia studentów kierunku lekarskiego. Podobną umowę
w dniu 3.10.2013 r. podpisał Uniwersytet Rzeszowski z Wojewódzkim Szpitalem
Specjalistycznym im. F. Chopina w Rzeszowie. Obie umowy szczegółowo określają zakres
współpracy oraz obowiązki obu stron.
Dla potrzeb nowego kierunku lekarskiego oddziały swoje udostępniły również
Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie (pulmonologia), Szpital Miejski
w Rzeszowie (pediatria, interna, chirurgia) oraz Centrum Medyczne w Łańcucie (psychiatria
dziecięca, geriatria, choroby zakaźne).
Podpisanie wyżej wymienionych umów było niezbędne do podjęcia dalszych działań
w zakresie złożenia wniosku o akredytację i powstanie kierunku lekarskiego.
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Należy jednocześnie nadmienić, iż wszystkie szpitale w chwili obecnej dysponują
wysokowykwalifikowaną kadrą medyczną, posiadającą wymagane tytuły naukowe. Kadra ta
będzie prowadziła zajęcia dydaktyczne z przyszłymi studentami.
Dalsze

działania

samorządu

województwa

wspierające

tworzenie

kierunku

lekarskiego to także :
- 19.12.2006 r. wydzielono i przekazano za 1% wartości na cele dydaktyczne uniwersytetu
działkę o powierzchni 22 arów przy ul. Warzywnej,
- przekazanie w dniu 19.07.2013 r. Uniwersytetowi Rzeszowskiemu dwóch działek
o łącznej powierzchni ok. 65 arów na potrzeby budowy nowego budynku dydaktycznego
Zakład Nauk o Człowieku,
- uzyskanie w ramach środków unijnych (EFRR) dofinansowania inwestycji Zakład Nauk
o Człowieku. Wartość projektu – 23 mln zł, kwota dofinansowania z EFRR 19 486 250 zł umowa na realizację projektu została podpisana 18.12.2013 r.
Tym samym ze strony Zarządu Województwa Podkarpackiego zostały
zrealizowane wszystkie zobowiązania wynikające z zawartej deklaracji współpracy
pomiędzy

Rektorem

Podkarpackiego,

Uniwersytetu

Prezydentem

Rzeszowskiego,

Miasta

Rzeszowa

i

Marszałkiem

Województwa

Wojewodą

Podkarpackim.

Jednocześnie Zarząd Województwa deklaruje dalsze wsparcie z tym zakresie.
W dniu 31.10.2013 r. Uniwersytet Rzeszowski złożył wnioski do Ministerstwa Zdrowia
oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyrażenie zgody na uruchomienie
kierunku lekarskiego. Po ich pozytywnym rozpatrzeniu Państwowa Komisja Akredytacyjna
działająca przy Ministerstwie Nauki

i Szkolnictwa Wyższego rozpocznie procedurę

akredytacyjną. Opisane powyżej działania mają długotrwały charakter i mogą trwać od 6 do
12 miesięcy. Wcześniej wnioski (zgodnie z procedurą) zostały pozytywnie zaopiniowane
przez Senat uczelni.
Zgodnie z założeniami przyjętymi przez władze uczelni oraz prowadzonymi
przygotowaniami pierwszy nabór na nowy kierunek planowany jest w roku akademickim
2015/2016.
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