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Kompleksowe zmiany uczelni 
i działalność obejmująca 
wiele obszarów wymagają 
narzędzi informatycznych 
na miarę XXI wieku.

– Uniwersytet Medyczny w 
Łodzi przeżywa okres bardzo 
intensywnego rozwoju. Reali-
zowanych jest wiele inicjatyw 
wewnętrznych mających na 
celu znalezienie właściwej 
odpowiedzi na zmiany zacho-
dzące w otoczeniu uczelni, 
zmieniające się oczekiwania i 
potrzeby naukowców, bada-
czy oraz studentów. Szereg z 
tych inicjatyw i projektów jest 
finansowanych z Funduszy 
Europejskich, ale rośnie też 
liczba strategicznych działań 
i projektów finansowanych ze 
środków własnych. Jednym z 
tych najbardziej napędzają-
cych działalność uczelni jest 
projekt „InterScienceClo-
ud”(ISC) – zintegrowana 
platforma informacji o dzia-
łalności naukowej Uniwersy-
tetu Medycznego w Łodzi – 
wyjaśnia kanclerz Uniwersy-
tetu dr Jacek Grabowski.

Strategiczna 
przestrzeń dla nauki

„ISC” będzie innowacyjną 
platformą do zbierania, prze-
twarzania, zarządzania, a 
przede wszystkim udostęp-
niania informacji o działalno-
ści naukowej i badawczo-roz-
wojowej Uniwersytetu. Za-
pewni dostęp do zasobów 
wiedzy i materiałów uczelni 
wszystkim zainteresowanym 
szeroko pojętym światem 
medycyny i nauk medycz-
nych, w tym tzw. pasjonatom 
nauki – osobom spoza środo-
wiska akademickiego. 

Wartość projektu przekra-
cza 6 mln zł, realizowany jest 
w ramach programu opera-
cyjnego „Polska cyfrowa” i 
został uruchomiony w listo-
padzie zeszłego roku. Jest 
inicjatywą w dużej części in-
formatyczną, integrującą 
wiele aspektów działalności 
badawczo-naukowej uczelni, 
która odpowiada w ten spo-
sób na zidentyfikowane po-
trzeby naszych pracowników 
i studentów. Osiągnięcie za-
mierzonych celów projekto-
wych będzie miało istotny 
wpływ na realizację Strategii 
Rozwoju Uniwersytetu Me-
dycznego w Łodzi na lata 
2015–2020, opracowanej we 
współpracy z firmą Ernst & 
Young. Spełni także wytyczne 
MNiSW oraz UE w zakresie 
rozwoju otwartego dostępu 
do publikacji i wyników ba-
dań naukowych w Polsce.

– Jednym z głównych za-
dań ISC jest wspomaganie 
działalności badawczo-na-
ukowej uczelni oraz zarządza-

nie tzw. kołem wiedzy. Chodzi 
o kompleksowe wspieranie 
projektu od pojawienia się 
pomysłu (koncepcji) badań 
wśród pracowników nauko-
wych przez poszukiwanie 
odpowiedniej ścieżki finanso-
wej, wsparcie w doborze 
partnerów, zbieranie i analizę 
uzyskanych wyników, przygo-
towanie publikacji naukowej 
po przeprowadzanie i pu-
bliczne udostępnianie wyni-
ków badań. Odpowiedzią ISC 
na taką potrzebę jest wspar-
cie procesu zarządzania za 
pośrednictwem systemu in-
formatycznego, a z drugiej 
strony realizacja idei otwartej 
nauki i innowacji, polegająca 
na udostępnianiu i rozpo-
wszechnianiu informacji przy 
jednoczesnym wspieraniu i 
budowaniu społeczeństwa 
opartego na wiedzy – opisuje 
dyrektor Centrum Informa-
cyjno-Bibliotecznego mgr inż. 
Witold Kozakiewicz.

Zbudowana w ramach 
projektu platforma będzie 

integrować i udostępniać 
dane, treści publikacji, infor-
macje o patentach, dostęp-
nych usługach i aparaturze 
badawczej oraz potencjale 
naukowo-badawczym uczel-
ni, które w rezultacie będą 
wspomagać i integrować 
wszystkie elementy działal-
ności naukowej. Informacje te 
będą ze sobą powiązane po-
przez osobę naukowca oraz 
słowa kluczowe (tzw. tagi). 

– W ramach projektu po-
wstaną aplikacje wspierające 

zbieranie i opracowywanie 
danych naukowych, prowa-
dzenie projektów naukowo-
-badawczych i zarządzanie 
publikacjami na uczelni. Wy-
korzystana zostanie w tym 
celu posiadana platforma do 
zarządzania procesami bizne-
sowymi (BPMS). Mowa np. o 
procesie wnioskowania o 
nowy grant, projekt, rozlicza-
nie wydatków z nimi związa-
nych czy takich prozaicznych 
zdarzeń jak delegacje. Dla 
każdego z wymienionych 
procesów uruchamiane jest 
zadanie procesowe, zawiera-
jące formularz z koniecznymi 
do podania informacjami. 
Jego wypełnienie spowoduje, 
że system procesowy przeka-
że daną sprawę do kolejnej 
osoby, według opracowanego 
diagramu procesu, bez ko-
nieczności ingerencji ze stro-
ny wnioskującego. W podob-
ny sposób można zarządzać i 
bardziej skomplikowanymi 
działaniami – dodaje dyrek-
tor Biura Nauki oraz Strategii 

i Rozwoju Uniwersytetu Me-
dycznego w Łodzi mgr Jaro-
sław Horodecki.

Współpraca 
na rzecz nauki 
w kraju i za granicą

Uniwersytet Medyczny w 
Łodzi dynamicznie rozwija 
działalność naukową i badaw-
czo-rozwojową. O jego pozy-
cji w tym obszarze świadczą 
czołowe pozycje w rankin-

gach, obejmujących zarówno 
działalność publikacyjną, jak 
i cytowalność, potwierdzające 
duże zainteresowanie i uzna-
nie dla prowadzonych badań. 

Przyczynia się do tego 
również bardzo intensywna 
współpraca z innymi jednost-
kami w kraju i za granicą. W 
chwili obecnej uczelnia reali-
zuje 21 projektów międzyna-
rodowych finansowanych 
m.in. z H2020 (5 projektów), 3 
Programu Zdrowia, COST, 
JPI, jak również EIT Health – 
Węzeł Wiedzy i Innowacji 
(KIC) na rzecz Aktywnego 
Życia i Zdrowego Starzenia. 
UM w Łodzi jest jednym z tzw. 
Core Partners EIT Health, co 
pozwala mu na realizację 
projektów badawczo-wdro-
żeniowych, edukacyjnych 
oraz tych wspierających akce-
lerację startupów i promują-
cych przedsiębiorczość. 

Liczba projektów z udzia-
łem UM w Łodzi rośnie. Dzi-
siaj jest ich ponad 30. Dużo 
cenniejsza jednak od samej 
liczby jest możliwość współ-
pracy z ponad 150 najlepszy-
mi uniwersytetami, instytuta-
mi i firmami z całej Europy, 
takimi jak: Instytut Karolin-
ska, Oxford, Cambridge, Im-
perial College, IESE Business 
School, Uniwersytet Leuven, 
Uniwersytet Groningen oraz 
Uniwersytet Heidelberg, In-
stytut badawczy Maxa Planc-
ka, Roche, Novartis, Philips. 

– Silni partnerzy to gwa-
rancja innowacyjności i wyso-
kiego poziomu naukowego 
projektów realizowanych w 
ramach tzw. Trójkąta Wiedzy 
(Edukacja, Badania i Innowa-
cje) – uzupełnia prorektor ds. 
nauki i współpracy między-
narodowej prof. Lucyna 
Woźniak. UM w Łodzi nie za-
niedbuje też młodych na-
ukowców i projektów finanso-
wanych przez NCN. Co roku 
tylko z tego źródła pozyski-
wane jest ok. 100 grantów. 

Współpraca 
Uniwersytet – Biznes 
i jej znaczenie dla nauki

Projekty naukowe zgodnie 
z Trójkątem Wiedzy powinny 
znaleźć swoją kontynuację 
zarówno w nowych, zintegro-
wanych programach kształce-
nia, jak również we współpra-
cy z biznesem, przy próbie 
znalezienia ich zastosowania 
w systemie medycznym czy 
systemie ochrony zdrowia. 

Z tego powodu Uniwersytet 
bardzo intensywnie poszuku-
je i rozwija nowe modele 
współpracy z otoczeniem ze-
wnętrznym, pozwalając na 
pełne wykorzystanie poten-
cjału partnerów. 

Celem uczelni jest długofa-
lowa współpraca z wiodącymi 
dostawcami technologii i 

usług medycznych z całego 
świata, ponieważ nauka i in-
nowacja potrzebują czasu. 

Obecnie UM w Łodzi podpi-
sał umowę o współpracy z 
rozwijającymi swoją obecność 
na rynku polskim firmami 
Philips oraz Comarch, jest też 
w trakcie negocjacji z kolejny-
mi dwiema korporacjami, w 
tym firmą farmaceutyczną. 

Praktyczne 
zarządzanie wiedzą 
w środowisku 
akademickim 

Jednym z istotnych założeń 
współpracy z biznesem i 
działalności naukowej jest 
wypracowanie mechanizmu 
metod i narzędzi wprowadza-
nia osiągnięć naukowych, in-
nowacji oraz produktów do 
zintegrowanych programów 
kształcenia, tak aby studenci 
UM w Łodzi w czasie studiów 
mogli stykać się z najnowo-
cześniejszymi osiągnięciami 
nauki i technologii. 

Przykładem projektu, któ-
ry ma pomóc w wypracowa-
niu takich metod i narzędzi, 
jest „Operacja-Integracja” 
realizowany w ramach zinte-
growanych programów 
uczelni. Projekt ma na celu 
wprowadzenie do dydaktyki 
podejścia problemowego, 
czyli takiego, które wymaga 
od studentów kompleksowe-
go i wieloaspektowego podej-
ścia do analizowanego przy-
padku. Ponadto w ramach 
inicjatywy przewidziano 
dalszy rozwój Centrum Sy-
mulacji Medycznych o tzw. 
Trauma Room, czyli pomiesz-
czenia odzwierciedlające re-
alia stosowania procedur 
medycznych w warunkach 
pola walki.

Prowadzone są też warszta-
ty, z których część odbywa się 
udziałem studentów i praco-
dawców. Na zajęciach studen-
ci uczą się obsługi systemów 
używanych w szpitalach, aby 
przygotować się do funkcjo-
nowania w ich środowisku. 

Innym projektem realizo-
wanym ze środków struktu-
ralnych są Ścieżki Hipokrate-
sa, które rozwijają współpra-
cę z młodszymi, przyszłymi 
kandydatami na studia. Pro-
wadzone są zajęcia zapo-
znawcze o tym, jak wygląda 
kształcenie na uczelni i w jaki 
sposób funkcjonuje. 

Kolejnym przykładem 
działania zainicjowanego 
przez UMED jest konkurs 
„Drzewo pokoleń”, który ma 
promować najciekawsze 
projekty i inicjatywy poświę-
cone tematyce prosenioral-
nej. Organizowany jest przez 
Uniwersytet Medyczny w 
Łodzi, Fundację dla Uniwer-
sytetu Medycznego w Łodzi 
oraz Miasto Łódź w ramach 
Łódzkich Senioraliów. 

Nauka wymaga 
również przestrzeni

Nowoczesna uczelnia, sta-
wiająca na naukę, współpracę 
i innowacje, musi wspierać te 
elementy na różne sposoby, 
również poprzez zapewnie-
nie przestrzeni do realizacji 
celów strategicznych. Z tego 
powodu ostatnio podjęto 
wiele inicjatyw infrastruktu-
ralnych związanych z moder-
nizacją części budynków i 
zaprojektowaniem oraz wy-
budowaniem nowych prze-
strzeni dla nauki, jak to ma 
miejsce w projekcie BRaIn. 

Największą inwestycją jest 
rozbudowa Szpitala Klinicz-
nego UM w Łodzi, tzw. CKD-2. 
Obecnie Kampus CKD składa 
się z 12 jednostek naukowo-
-dydaktycznych, takiej samej 
liczby oddziałów szpitalnych 
oraz 2 zakładów diagnostycz-
nych. Planuje się, że do roku 
2023 z Zielonego Kampusu 
CKD korzystać będzie dzien-
nie ok. 13–14 tys. osób. W ra-
mach projektów wewnętrz-
nych z wykorzystaniem wła-
snych środków Uniwersytet 
modernizuje też stary budy-
nek biblioteki. Tworzy w nim 
strefy wiedzy i innowacji 
konsolidujące jednostki zwią-
zane z działalnością rozwojo-
wą uczelni, tj. Biuro Nauki 
Strategii i Rozwoju, Centrum 
Informacyjno-Biblioteczne, 
Centrum Innowacji i Transfe-
ru Technologii oraz Inkubator 
Przedsiębiorczości. 

Tak szeroka działalność w 
obrębie jednej uczelni daje 
wiele możliwości i niesie za 
sobą konkretne wyniki. Uni-
wersytet Medyczny w Łodzi 
jest pod tym względem najlep-
szą uczelnią medyczną w kraju, 
a wydaje się, że władze uczelni 
dopiero nabierają rozpędu do 
dalszej pracy na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju.

 —Jakub Maksymowicz

Wszechstronny 
rozwój nowoczesnego 
uniwersytetu
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≥Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

„Partnerem kolumny jest Centrum Inteligentnego Rozwoju”
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