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SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA PROJEKTOWEGO 
CZŁONKÓW KONSORCJUM BIHSENA W KRAKOWIE 

W DNIACH 17–18 LISTOPADA 2016 R.

W dniach 17-18 listopada 2016 r. w Krakowie w murach Krakowskiej Akademii 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego odbyło się spotkanie członków konsorcjum 
współpracujących w ramach projektu BIHSENA (Bridging Innovations, Health 
and Societies: Educational capacity building in the Eastern European Neighbo-
uring Areas). Projekt współfi nansowany jest ze środków programu Erazmus+ 
tzw. Akcji 2 ukierunkowanej na budowanie potencjału w obszarze szkolnictwa 
wyższego w regionie Europy Wschodniej.

Projekt BIHSENA powstał przede wszystkim w odpowiedzi na zapotrze-
bowanie rynku ochrony zdrowia w krajach Europy Wschodniej na specjalistów 
w dziedzinie zdrowia publicznego, nauk społecznych i polityki zdrowotnej, któ-
rzy potrafi liby efektywnie współpracować na rzecz wprowadzania reform zdro-
wotnych w okresie transformacji, a także prowadzić interdyscyplinarne badania 
naukowe potrzebne w celu podejmowania decyzji w sektorze ochrony zdrowia. 
Dzięki trwającemu projektowi możliwe jest tworzenie szans edukacyjnych na 
poziomie uniwersyteckim w celu odpowiedniego przygotowania takich spe-
cjalistów. Projekt daje możliwości kształcenia w zakresie interdyscyplinarnych 
aspektów Nauk o zdrowiu i innowacji w naukach medycznych w dwóch sąsiadu-
jących krajach, tj. w Rosji i na Ukrainie. Celem projektu jest tworzenie pomostów 
tak pomiędzy naukami medycznymi i społecznymi, światem nauki i biznesu, jak 
i między społecznościami międzynarodowymi i lokalnymi.
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Koordynatorem projektu zaplanowanego na lata 2015–2018 jest Uni-
wersytet Maastricht (Holandia), a Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego jest jednym z partnerów konsorcjum. KAAFM współpracuje 
w projekcie z następującymi partnerami: Plovdiv University „Paisii Hilendar-
ski” (Bułgaria), National Research Tomsk State University (Rosja), Siberian Sta-
te Medical University (Rosja), National University of Kyiv-Mohyla Academy 
(Ukraina), Vinnitsa National Pirogov Memorial Medical University(Ukraina). 
Członkowie konsorcjum współdziałają w celu aktualizacji programów naucza-
nia, w tym opracowania nowych kursów dla Studentów w zakresie zdrowia pu-
blicznego. 

Spotkanie, w którym wzięło udział blisko 40 uczestników, reprezentują-
cych wyżej wymienione Uczelnie, rozpoczęto od uroczystego powitania gości 
przez gospodarzy, których reprezentował Dziekan Wydziału Lekarskiego, prof. 
dr hab. Filip Gołkowski. Wszystkich zebranych powitała (on-line) także profesor 
Klasien Horstman, lider projektu, profesor fi lozofi i zdrowia publicznego z Uni-
wersytetu Maastricht. 

Głównym celem spotkania projektowego w Krakowie była praca nad two-
rzonymi wspólnie kursami dla studentów, dyskusja nad ich merytoryką i struktu-
rą. Ważnym z punktu widzenia jakości opracowywanych kursów punktem spotka-
nia były warsztaty prowadzone przez profesor Jadwigę Mirecką (KAAFM), która 
przybliżyła uczestnikom zasady edukacji opartej na kompetencjach. Warsztaty 
spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników. Prelegentka przypomniała 
uczestnikom nie tylko kategorie efektów uczenia się w dziedzinie poznawczej, 
umiejętności i kompetencji, ale również wskazała, że winny być one zrozumia-
łe dla studenta, istotne dla absolwenta, realne (osiągalne), mierzalne i weryfi -
kowalne. Oznacza to, że zespół pracujący nad kursem powinien pamiętać, że 
opracowanie sposobów pomiaru osiągnięcia efektów jest koniecznym elemen-
tem planowania kursu. Profesor Mirecka przypomniała również o doborze form 
dydaktycznych do zakładanych efektów kształcenia, a także o trybach oceniania 
postępów studentów (odniesienie do kryteriów vs. do normy). Warsztaty pro-
wadzone były w sposób angażujący zebranych, z wykorzystaniem przykładów 
pochodzących z opracowanych do tej pory materiałów kursowych.

Bezpośrednio po warsztatach rozpoczęto dyskusję nad kursami, których 
omawianie moderowały następujące osoby: „Healthcare governance (with focus 
on health fi nancing)” (moderator Nynke de Jong), „Health governance” (mo-
derator Tetiana Stepurko), „Quality management” (moderator Olga Fedorova), 
„Making science and technology work for health (moderator Olena Ihnaschuk), 
„Health and healthcare in post-soviet countries: dilemmas of governance in trans-
ition” (moderator Valentyna Anufrieva), „Bridging healthcare and society” (mo-
derator Maria Netaeva).

W drugim dniu spotkania projektowego odbyło się otwarte posiedzenie 
okrągłego stołu, które zainaugurował profesor Andrzej Wojtczak, ekspert w za-
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kresie zdrowia publicznego swoim wykładem na temat wyzwań w zdrowiu pu-
blicznym w krajach postkomunistycznych. Wykład spotkał się z entuzjazmem 
uczestników, którzy niestrudzenie zadawali liczne pytania dotyczące przedsta-
wionego problemu. Po wykładzie odbyła się dyskusja z udziałem ekspertów 
z naszej Uczelni, tj. doktorem Jakubem Bilem, ekspertem w dziedzinie inno-
wacyjnych rozwiązań w zakresie architektury szpitali psychiatrycznych oraz 
doktorem Marcinem Pieniążkiem, ekspertem w dziedzinie etyki zawodowej 
w perspektywie zarządzania opieką zdrowotną. W trakcie obrad przeprowadzono 
również dyskusję, zainicjowaną przez profesora Filipa Gołkowskiego, dotyczącą 
problematyki profi laktyki jodowej w krajach europejskich.

W dalszej części spotkania podjęto dyskusję nad kolejnymi kursami: „Ma-
nagement of healthcare system transformation” (moderator Olga Ustyuzhantse-
va), „Healthcare system reforms: towards integrated healthcare” (moderator Ina 
Dimitrova), Epidemiology (moderator Anna Merklinger-Gruchała), „Innovations 
and Society: Science, technology and medicine” (moderator Katarzyna Czaba-
nowska), „Innovative health and care systems” (moderator Evgenia Popova). 
Zgodnie z założeniami projektu, wszystkie opracowywane kursy tworzone są 
w oparciu o doświadczenia krajów postkomunistycznych z myślą o potrzebach 
rynku pracy w Rosji i na Ukrainie.

Bezpośrednio po zakończeniu omawiania zawartości merytorycznej 
i struktury kursów, powołana w ramach projektu Komisja Ekspercka (Advisory 
Board) wyraziła opinie i przedstawiła swoje uwagi dotyczące całości projektu.

Spotkanie zakończono zaproszeniem na konferencję w Tomsku, która 
będzie dotyczyła łączenia perspektyw nauk społecznych i innowacji w zdrowiu 
(Social Sciences & Health Innovations: Making Health Public) i odbędzie się 
w dniach 22-24 maja 2017. Konferencja ta jest wspólnym przedsięwzięciem Uni-
wersytetu Maastricht (Holandia) i Tomsk State University (Rosja) z udziałem Si-
berian State Medical University (Rosja).

Więcej na temat projektu BIHSENA można dowiedzieć się ze strony (w ję-
zyku angielskim): https://bihsena.mumc.maastrichtuniversity.nl.


