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Z SENATU

Posiedzenia Senatu odbyły się 28 maja i czerwca 2007 roku.
W dniu 28 maja Senat:
– uchwalił zmiany w Statucie Uczelni 
– zatwierdził sprawozdanie finansowe za rok 2006 
– uchwalił zasady rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2008/09 
– uchwalił zmiany w statutach szpitali klinicznych i ustalił ich jednolity tekst 
– wyraził zgodę na zaliczenie doświadczenia zawodowego do wymiaru kształ-

cenia zawartego w standardach nauczania na kierunku pielęgniarstwo, stu-
dentom niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich 

– uchwalił pensum dydaktyczne na rok akademicki 2007/08 (zał.)
– zaopiniował wnioski o nagrody Ministra Zdrowia i o Nagrodę im. Władysława 

Biegańskiego.
W dalszej kolejności Senat: 
– uchwalił zasady rekrutacji i tryb przyjmowania na 4-letnie stacjonarne i nie-

stacjonarne Studia Doktoranckie w roku akademickim 2008/09 oraz zmiany 
w Statucie Fundacji UMP 

– wyraził zgodę na wprowadzenie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości 
Kształcenia 

- zaopiniował wnioski o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego 
prof. dr hab. Anny Latos-Bieleńskiej i prof. dr. hab. Zygmunta Adamskiego.

W czasie posiedzenia Senat wyraził zgodę na powołanie:
– prof. dr. hab. Andrzeja Szkaradkiewicza na kierownika Katedry i Zakładu 

Mikrobiologii Lekarskiej 
– prof. dr. hab. Feliksa Jaroszyka na kierownika Katedry i Zakładu Biofizyki 
– prof. UM dr. hab. Ryszarda Koczorowskiego na kierownika Zakładu Gero-

stomatologii 
– prof. dr. hab. Wojciecha Silnego na ordynatora – kierownika Kliniki Der-

matologii 
– prof. dr. hab. Wojciecha Silnego na kierownika Katedry Dermatologii 
– prof. UM dr. hab. Jerzego Stefaniaka na ordynatora – kierownika Kliniki 

Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych 
– prof. UM dr. hab. Jerzego Stefaniaka na kierownika Katedry Chorób Tropi-

kalnych i Pasożytniczych 
– prof. dr. hab. Stefana Grajka na ordynatora – kierownika I Kliniki Kardiologii 
– prof. dr. hab. Stefana Grajka na kierownika Katedry Kardiologii.
W dniu 26 czerwca 2007 roku Senat: 
– uchwalił zmiany w Statucie UM dotyczące godła i logo Uczelni
– zatwierdził sprawozdania finansowe szpitali klinicznych 
– zatwierdził zmiany w Statucie Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Kli-

nicznego im. Wiktora Degi w Poznaniu 



4  Biuletyn Informacyjny nr 3/140

– zwrócił się z apelem do wszystkich osób odpowiedzialnych za zapewnienie 
ochrony zdrowia Polaków o podjęcie niezbędnego dialogu i merytorycznej 
dyskusji deklarując jednocześnie gotowość aktywnego udziału pracowników 
Uczelni w pracach nad niezbędnymi zmianami systemu opieki zdrowotnej 
w Polsce 

– pozytywnie zaopiniował wnioski o odznaczenia państwowe 
– uchylił negatywne oceny Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akade-

mickich. 
Senat w czasie posiedzenia pozytywnie zaopiniował wniosek dziekana WL 

I o mianowanie prof. dr. hab. Wojciecha Kozubskiego na stanowisko profesora 
zwyczajnego.
Senat wyraził zgodę na powołanie:
– prof. dr. hab. Zygmunta Kopczyńskiego na kierownika Katedry i Zakładu 

Diagnostyki Laboratoryjnej 
– prof. dr. hab. Janusza Gadzinowskiego na kierownika Katedry Neonatologii 
– prof. dr. hab. Andrzeja Mackiewicza na kierownika Zakładu Immunologii 

Nowotworów Katedry Biotechnologii Medycznej
– powołanie prof. dr. hab. Michała Wojtalika na ordynatora – kierownika Kliniki 

Kardiochirurgii Dziecięcej Katedry Kardio-Torakochirurgii 
– prof. dr. hab. Andrzeja Rajewskiego na ordynatora – kierownika Kliniki Psy-

chiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii
– prof. dr. hab. Mieczysława Komarnickiego na kierownika Katedry Hematologii 

i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego 
– prof. UM dr. hab. Juliusza Przysławskiego na kierownika Studium Kształcenia 

Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego
– prof. dr. hab. Mieczysława Komarnickiego na ordynatora – kierownika Kliniki 

Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego 
– wyraził zgodę na udzielenie urlopu bezpłatnego dr. Andrzejowi Wierzbickiemu. 
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Uchwała nr 82/2007 
Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

z dnia 28 maja 2007 roku
w sprawie : wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk,

warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych
w roku akademickim 2007/2008

Działając na podstawie art. 130 i 131 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkol-
nictwie wyższym” oraz § 79 Statutu Uniwersytetu Medycznego, Senat postanawia co 
następuje:

§ 1
1. Ustala się obowiązujący w roku akademickim 2007/2008 wymiar pensum dydak-

tycznego dla pracowników na stanowiskach naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych 
oraz doktorantów Uniwersytetu Medycznego :

Profesorowie  150 godz.
docenci, doktorzy habilitowani na stanowisku kierowniczym  180 godz.
adiunkci, asystenci, asystenci do określonych zadań  210 godz.
asystenci, asystenci do określonych zadań w pierwszym roku zatrudnienia  180 godz.
starsi wykładowcy i wykładowcy  360 godz.
lektorzy i instruktorzy, instruktorzy-nauczyciele zawodu  540 godz.
słuchacze studium doktoranckiego I roku  60 godz.
słuchacze studium doktoranckiego 11, III, IV roku  90 godz.

2. Z tytułu pełnienia funkcji rektora, prorektora i dziekana wymiar pensum ustalony 
w ust. l obniża się do 120 godzin. Z tytułu pełnienia funkcji prodziekana wymiar 
pensum ustalony w ust. l obniża się o 30 godzin.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rektor może wyrazić zgodę na obniżenie 
pensum z innych niż wymienione w ust. 2 tytułów, maksymalnie o 30 godzin.

§ 2
Jednostką organizacyjną Uniwersytetu Medycznego, w ramach której rozlicza się pen-
sum dydaktyczne jest klinika i zakład – w ramach wydziału, a w wypadku jednostek 
międzywydziałowych – studium.

§ 3
1. W uzasadnionych przypadkach pracownik naukowo – dydaktyczny i dydaktyczny 

nie wypracowujący pensum w macierzystej jednostce może być – po konsultacji 
z kierownikiem jednostki dydaktycznej - skierowany przez dziekana do wykonywania 
zadań dydaktycznych w innej jednostce zgodnie ze swoimi kwalifikacjami.

2. Nauczyciele akademiccy, którzy nie wypracowują obowiązującego pensum mają 
obowiązek wypracowania tego pensum na studiach zaocznych, anglojęzycznych, 
na kursach podyplomowych, na zajęciach prowadzonych na UAM na podstawie 
obowiązujących aneksów do umowy między Uniwersytetem Medycznym a Uniwer-
sytetem im. Adama Mickiewicza, w ramach istniejących możliwości. Uzupełnione 

zał.
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godziny będą mieściły się w ramach podstawowego zatrudnienia wynagrodzenia 
z następującymi wyjątkami:
– godziny wypracowane na studiach anglojęzycznych wlicza się do pensum w sto-

sunku 1:2
– godziny wypracowane w ośrodkach dydaktycznych wlicza się do pensum w sto-

sunku 1:1,5
– godziny wypracowane na kursach podyplomowych wlicza się do pensum w sto-

sunku 1:1, z zastrzeżeniem, że liczebność uczestników kursów podyplomowych 
na zajęciach, o których mowa w § 4, pkt 1–4, ustala się w oparciu o zapisy § 5 
ust. 1, pkt 1–4 dotyczące ilości osób na poszczególnych rodzajach zajęć.

3. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu 
studiów, nauczyciela akademickiego można zobowiązać do wykonywania zajęć dydak-
tycznych w godzinach ponadwymiarowych. Liczba tych godzin nie może przekraczać 
dla pracowników naukowo-dydaktycznych 1/4, a dla pracowników dydaktycznych 
1/2 pensum.

4. W przypadku niewykonania pensum dydaktycznego przez kolejne 2 lata, kierownik 
danej jednostki organizacyjnej zobowiązany jest do przedstawienia wniosku o redukcję 
etatów.

§ 4 
Do zajęć rozliczanych w ramach pensum dydaktycznego wlicza się przewidziane w pro-
gramie studiów i studiów doktoranckich:
1) wykłady,
2) konwersatoria,
3) ćwiczenia,
4) seminaria,
5) lektoraty,
6) kierowanie pracami magisterskimi i licencjackimi,
7) sprawowanie opieki nad studenckimi kołami naukowymi,
8) przygotowanie egzaminów.

§ 5
1. Ustala się następujące liczebności grup studenckich dla poszczególnych rodzajów 

zajęć: 
1) Seminaria w grupach admini-

stracyjnych ustalo-
nych przez dziekana

2) ćwiczenia kliniczne na Wydziałach Lekarskim I, II i na 
Wydziale Nauk o Zdrowiu, ćwiczenia specjalistyczne 
na Wydziale Farmaceutycznym oraz ćwiczenia z pie-
lęgniarstwa środowiskowego,

6 studentów

3) ćwiczenia kliniczne, ćwiczenia specjalistyczne, ćwi-
czenia z pielęgniarstwa środowiskowego na studiach 
zaocznych Wydziału Nauk o Zdrowiu

max. 12 studentów
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4) ćwiczenia w przychodniach, poradniach i gabinetach 
lekarskich służby zdrowia, laboratoriach analitycz-
nych oraz aptekach

5 studentów

5) zajęcia fakultatywne min. 12 studentów
6) ćwiczenia laboratoryjne 12 studentów
7) lektoraty oraz zajęcia z wychowania fizycznego min. 24 studentów

2. Liczebność grup studenckich dla rodzajów zajęć innych niż wymienione wyżej określa 
Rektor na wniosek Dziekana.

§ 6
1. Ustala się następujące wskaźniki przeliczeniowe dla zajęć dydaktycznych, wyszcze-

gólnionych w § 4 pkt 6, 7 i 8, przyjmując 45 minut jako godzinę obliczeniową
– 30 godzin obliczeniowych za jedną ukończoną pracę magisterską
– 8 godzin obliczeniowych za jedną ukończoną pracę licencjacką
– 15 godzin obliczeniowych za sprawowanie opieki nad studenckim kołem naukowym
– 5 godzin obliczeniowych na każdą jednostkę dydaktyczną za przygotowanie egzaminu 

dla danego kierunku lub przedmiotu.

2. W rozliczeniu pensum można uwzględnić prace magisterskie lub licencjackie tylko 
w wysokości do 50% obowiązującego pensum.

 Właściwa Rada Wydziału decyduje ile prac magisterskich i licencjackich może pro-
wadzić nauczyciel akademicki.

3. Sposób prowadzenia i otrzymywania tematów prac magisterskich i licencjackich 
określają odpowiednie Rady Wydziałów.

§ 7
1. Realizację postanowień niniejszej uchwały powierza się Dziekanom wszystkich wy-

działów oraz Prorektorowi ds. Studenckich.
2. Rozliczenie pensum przez wszystkie jednostki dydaktyczne oraz złożenie we właś-

ciwym dziekanacie kompletu kart zadań dydaktycznych winno być dokonane nie-
zwłocznie po zakończeniu zajęć dydaktycznych, jednak nie później niż do 30 czerwca 
2008 roku. Po zatwierdzeniu rozliczenia pensum przez Dziekana, całość dokumentów 
winna być niezwłocznie przekazana do Działu Spraw Studenckich.
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UROCZYSTA PROMOCJA DOKTORSKA

W dniu 28 czerwca 2007 roku w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich odbyła 
się uroczystość promocji doktorskiej 54 doktorantów Wydziału Lekarskiego 
I. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz Uczelni: Prorektor prof. 
dr hab. Andrzej Obrębowski, Dziekan Wydziału Lekarskiego I prof. dr hab. 
Władysław Manikowski, Prodziekani Wydziału Lekarskiego I: prof. dr hab. 
Przemysław Majewski, prof. dr hab. Stefan Sajdak, prof. UM dr hab. Ryszard 
Marciniak. 

Promocje doktorskie – 28 czerwca 2007 r.
Wydział Lekarski I Uniwersytetu Medycznego 

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Doktorant Promotor

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

dr n. med. Sławomir Chomik 
dr n. med. Brygida Targońska
dr n. med. Katarzyna Wysocka-
-Gryczk
dr n. biol. Małgorzata Chabasińska
dr n. med. Alina Rzeźnik-Bienia-
szewska
dr n. biol. Anna Woźniak
dr n. med. Marek Walczak
dr n. med. Norbert Szymoniak
dr n. med. Ilona Pieczonka-Rusz-
kowska
dr n. med. Alicja Karlik
dr n. med. Wioletta Stacha
dr n. med. Bogda Skowrońska
dr n. med. Joanna Mitkowska
dr n. med. Anna Jażdżewska
dr n. biol. Faustyna Manikowska
dr n. med. Witold Dudziński
dr n. med. Agnieszka Protasewicz
dr n. med. Leszek Kaczmarek
dr n. med. Adam Czwojdziński
dr n. med. Aleksandra Tuchocka-
-Piotrowka
dr n. biol. Emilia Mikołajewska
dr n. med. Michał Karlik
dr n. med. Honorata Stadnik
dr n. biol. Magdalena Frydrychowicz
dr n. med. Andrzej Śmigielski

prof. dr hab. Wojciech Cichy 
prof. dr hab. Wojciech Cichy 
prof. dr hab. Marian Krawczyński 

prof. UM dr hab. Jarosław Walkowiak
prof. dr hab. Aldona Siwińska 

prof. dr hab. Aldona Siwińska 
prof. UM dr hab. Waldemar Bobkowski 
prof. UM dr hab. Waldemar Bobkowski 
prof. dr hab. Wojciech Służewski 

prof. dr hab. Eugeniusz Korman 
dr hab. Marek Niedziela 
dr hab. Piotr Fichna 
prof. UM dr hab. Anna Bręborowicz 
prof. dr hab. Andrzej Jankowski 
prof. UM dr hab. Marek Jóźwiak 
prof. UM dr hab. Marek Jóźwiak 
prof. dr hab. Władysław Manikowski 
prof. UM dr hab. Leszek Romanowski 
dr hab. Jarosław Czubak
prof. dr hab. Irena Zimmermann-
-Górska 
prof. dr hab. Wanda Stryła 
prof. dr hab. Andrzej Obrębowski 
prof. UM dr hab. Tomasz Kościński
prof. dr hab. Jan Żeromski 
prof. dr hab. Henryk Wysocki
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26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35. 
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.

47.
48.

49.
50.
51.
52.

53.

54.

dr n. med. Anna Lubczyńska
dr n. med. Artur Matthews-
-Brzozowski
dr n. med. Jarosław Stanek
dr n. med. Marta Szajnik
dr n. biol. Natalia Derebecka-Hołysz
dr n. med. Anna Wegner
dr n. med. Krzysztof Gajewski
dr n. med. Joanna Dytfeld
dr n. biol Adam Pytliński
dr n. med. Włodzimierz Płotek 
dr n. med. Katarzyna Karmelita-
-Katulska
dr n. med. Katarzyna Wróblewska
dr n. med. Marcin Dzianach
dr n. med. Magdalena Owecka
dr n. med. Bogna Grygiel-Górniak 
dr n. biol. Jolanta Nalewaj 
dr n. med. Kornelia Tomaszewska
dr n. biol. Matthew Robert Ibbs
dr n. biol. Katarzyna Surdyk
dr n. med. Barbara Stawińska-
-Witoszyńska
dr n. med. Małgorzata Urbańska-
-Kosińska
dr n. biol. Katarzyna Właśniak
dr n. med. Jolanta Świderska-
-Kopacz
dr n. biol. Magdalena Mayer
dr n. biol. Monika Seget
dr n. med.Katarzyna Pluta-Hadas
dr n. biol. Dorota Lorkiewicz-
-Muszyńska
dr n. med. Monika Szkultecka-
-Dębek
dr n.med. Anna Olewicz-Gawlik

prof. dr hab. Krystyna Pecold 
prof. dr hab. Elżbieta Kaczmarek 

prof. dr hab. Stefan Sajdak 
dr hab. Ewa Nowak-Markwitz 
prof. dr hab. Wiesław Trzeciak 
prof. dr hab. Wojciech Golusiński dr 
hab. Piotr Świdziński 
prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik 
prof. dr hab. Roman Szulc 
prof. dr hab. Leon Drobnik 
prof. UM dr hab. Andrzej Karwowski 

dr hab. Marek Stajgis
dr hab. Piotr Sosnowski 
prof. UM dr hab. Włodzimierz Paprzycki 
prof. UM dr hab. Juliusz Przysławski 
prof. dr hab. Janina Markowska 
prof. dr hab. Janina Markowska 
prof. dr hab. Jan Bręborowicz 
prof. UM dr hab. Roman Meissner 
prof. UM dr hab. Alicja Krzyżaniak 

prof. UM dr hab. Jerzy T. Marcinkowski 

prof. UM dr hab. Jerzy T. Marcinkowski 
prof. UM dr hab. Jerzy T. Marcinkowski 

prof. dr hab. Anna Latos-Bieleńska 
prof. dr hab. Wiesława Biczysko 
dr hab. Aldona Woźniak 
prof. dr hab. Zygmunt Przybylski 

prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska 

dr hab. Paweł Hrycaj
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Przemówienie Dziekana Wydziału Lekarskiego I 
prof. W. Manikowskiego

Magnificencjo, 
Panie i Panowie Promotorzy, 
Szanowni Goście, 
Drogie Panie, 
Panowie Doktorzy, 

Uroczysta promocja doktorska w Uniwersytecie Medycznym im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu to ważne i wzniosłe wydarzenie. 

Jesteście Państwo grupą, która po raz pierwszy otrzymuje promocję w ra-
mach Uniwersytetu Medycznego. Ta uroczysta promocja nawiązuje do ponad 
85-letniej tradycji Uniwersytetu Poznańskiego. Dziś po raz pierwszy macie moż-
ność wystąpienia w togach, biretach wśród braci akademickich. Ukończyliście 
pierwszy, podstawowy, ale chyba najważniejszy etap życia naukowego stanowią-
cy niewątpliwą podstawę przyszłych działań. Przez długie lata doskonaliliście 
swój warsztat badawczy, aby w dniu dzisiejszym otrzymać upragniony stopień 
Doktora Nauk Medycznych, bądź Biologicznych. Te pierwsze badania dają Wam 
podstawy działalności naukowej, podstawy, na których będziecie mogli oprzeć 
się w następnych latach pracy i zdobywania dalszych umiejętności. Stajecie 
się członkami społeczności akademickiej, społeczności uniwersyteckiej, a jak 
mówił Jan Paweł II Uniwersytet to jest jakiś odcinek walki o człowieczeństwo 
człowieka. Z tego, że się nazywa Uniwersytetem albo wyższą Uczelnią jeszcze 
nic nie wynika dla sprawy człowieka. Można wyprodukować złe wrażenie, 
brutalne wyrażenie, można wytworzyć serię ludzi wykształconych, wyuczonych, 
ale problem jest nie w tym czy się wyzwoliło ten olbrzymi potencjał duchowy 
człowieka, przez który człowiek urzeczywistnia swoje człowieczeństwo. 

Dziś otrzymujecie zaszczytny stopień Doktora Nauk Medycznych czy Biolo-
gicznych jednej z najlepszych Uczelni Medycznych w kraju, jak już wspomniałem 
po raz pierwszy Uniwersytetu Medycznego. To duma, ale i wielki obowiązek. Bo 
przecież kontynuujecie tradycję twórców Uniwersytetu Poznańskiego, który tak 
niedawno obchodził 85-lecie swojego istnienia. Pamiętajcie też, że pierwszym 
Rektorem Uniwersytetu Poznańskiego był lekarz Heliodor Święcicki, a pierwszy 
Dziekan Wydziału Lekarskiego Prof. Adam Wrzosek uważał, że w momencie 
tworzenia Uniwersytetu, w 4 momencie uzyskania niepodległości potrzeba nam 
młodych i zdolnych naukowców, a dziś w Unii Europejskiej musimy znaleźć 
odpowiednie miejsce dla Polaków, dla naukowców, którzy będą rozwijać polską 
medycynę i godnie ją reprezentować w Unii i na świecie. 

Dzisiejsza promocja doktorska to dla jednych z państwa początek drogi, 
dla drugich, dla których mam niewątpliwy wielki szacunek to ukoronowanie 
dotychczasowej pracy. Dla tych młodych, którzy rozpoczynają działalność 
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naukową początek drogi może być fascynujący, ale ta przyszła droga usiana 
jest wieloma niebezpieczeństwami. Postęp nauk medycznych jest niezwykle 
szybki. Medyczny Nobel w 2006 r. za odkrycie mechanizmu o podstawowym 
znaczeniu dla regulacji przepływu informacji zawartej w genach, informacji 
zakodowanych w cząsteczce DNA jest wspaniałym odkryciem młodych na-
ukowców, młodych, bo przecież Andrew Fire urodzony w 1959 r., Craig Mallo 
w 1960 r. a więc są to 40- latkowie. Myślę, że niejednemu z Was marzy się taka 
kariera, ale są to odkrycia przy pomocy których można ingerować w zdrowie 
i życie człowieka. 

Drogie Koleżanki i Koledzy, Doktorzy Nauk Medycznych i Biologicznych 
jakkolwiek reprezentujecie różne dyscypliny i kierunki zainteresowań, to one 
wszystkie świadczą o medycznym charakterze Państwa badań naukowych. 
Ważne są intencje badawcze, motyw pracy badawczej i jej cele. Wydaje się, że 
motywem podjętych przez Państwa badań naukowych powinno być poszukiwa-
nie prawdy. Czy są granice tych poszukiwań, jest to niezwykle trudne pytanie 
a jeszcze trudniejsza odpowiedź, gdyż jeszcze w latach 75-tych ubiegłego stu-
lecia wzywano do apelu zaprzestania badań molekularnych. Dzisiaj chyba nie 
ma możliwości badań naukowych bez badań molekularnych, ale także trzeba 
pamiętać o słowach Ojca Świętego skierowanych do uczestników Jubileuszu 
Lekarzy z lipca 2000 r. Nie wszystko bowiem co jest możliwe z naukowego 
punktu widzenia staje się tym samym dopuszczalnym moralnie. W tej sytua-
cji weryfikacja moralna prowadzonych przez Państwa badań, czy wszystkich 
uczonych zależy od sumienia uczonego, który ponosi za nie indywidualną 
odpowiedzialność. Dlatego warto cytować każdorazowo poznańskiego biologa 
molekularnego prof. Andrzeja Legockiego, że przyjęcie za wartość najwyższą 
dla wszystkich kierunków współczesnego przyrodoznawstwa jest nadrzędność 
osoby ludzkiej. Wielu z Państwa pracuje bezpośrednio z chorymi ludźmi, 
z ludźmi, którzy oddają w Wasze ręce i życie, dlatego także ważną rzeczą jest, 
a właściwie niezbędną posiadanie, co etycy nazywają cnotami lekarzy, a więc 
wierność i zaufanie oraz dotrzymywanie obietnic, trzymanie w ryzach swoich 
korzyści, uczciwość intelektualna, współczucie i troska, odwaga, sprawiedli-
wość, roztropność. Te wszystkie cnoty, jakie określają lekarza są niezwykle 
ważne, one tworzą więź między chorym a lekarzem jak również tworzą więź 
i ograniczają pewne możliwości w badaniach naukowych. Szczególnie ważne 
jest słowo roztropność i intelektualna uczciwość. 

Szanowni Państwo, życzę Wam abyście rozwijając swoje dziedziny wiedzy 
mogli być uczonymi, nauczycielami, wychowawcami, byście harmonijnie po-
trafili łączyć te wszystkie warunki i tworzyć ideał naukowców. 

Szanowni Panie i Panowie Doktorzy, w imieniu własnym i Kolegium Dzie-
kańskiego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu z okazji dzisiejszej Promocji Doktorskiej składam 
Wam serdeczne gratulacje, jestem głęboko przekonany, że wielu z państwa 
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będzie nadal kontynuowała badania naukowe, przyczyni się do poznania 
prawdy o zdrowiu i chorobach człowieka, a jako przesłanie Dziekańskie weźcie 
państwo do serca słowa, że największym nieszczęściem dla naukowca, czy 
lekarza jest stagnacja, brak postępu i nihilizm. Koleżanki i Koledzy, wśród 
Was jest kilka osób, które pod koniec swojej działalności zawodowej podjęły 
się tego trudnego zadania przeprowadzenia i obrony dysertacji doktorskiej. 
Szczególnie wam gratuluję, wasz zapał do wiedzy, ambicja, wytrwałość mogą 
być wzorem dla młodszych kolegów. 

Szanowni Państwo, jesteście dumą naszego Wydziału. Jeszcze raz serdecz-
nie Wam gratuluję i życzę, aby swój talent i zaangażowanie w zdobywaniu 
wiedzy byście nadal pielęgnowali. 

Życzę Wam wielu osiągnięć w pracy naukowej, zawodowej oraz szczęścia 
w życiu osobistym, i niech przyświeca Wam stara łacińska maksyma „Quod 
cimus gutae est ignoratus mare” – „Co wiemy kroplą jest, a czego nie znamy 
morzem”. Życzę, aby ten pierwszy stopień naukowy nie był ostatnim.
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Przemówienie Prorektora prof. A. Obrębowskiego

Panowie Dziekani, 
Panie i Panowie Profesorowie, 
Koleżanki i Koledzy Doktorzy, 
Szanowni Państwo,

Witam serdecznie na uroczystej promocji doktorskiej Wydziału Lekarskie-
go I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego. Spotykamy się 
w Sali Malinowej Pałacu Działyńskich w sercu starego miasta, w sąsiedztwie 
kamienic, w których swego czasu mieszkali znakomici lekarze poznańscy Jó-
zef Struś i Jan Chróściejewski. Obaj byli absolwentami Uniwersytetu w Padwie 
i pełnili funkcje burmistrzów Królewskiego miasta Poznania.

Pałac Działyńskich był obok słynnego Bazaru ośrodkiem polskiego życia 
społecznego, centrum nauki i sztuki. Tu mieszkał organizator i pierwszy 
rektor Uniwersytetu Poznańskiego prof. dr Heliodor Święcicki, profesor 
położnictwa i ginekologii. Tutaj odbywały się spotkania poznańskich 
uczonych, lekarzy i społeczników, którzy w 1857 r. utworzyli Poznańskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Powstało ono z inicjatywy dr. Kazimierza 
Szulca profesora Gimnazjum Św. Marii Magdaleny i Księdza Franciszka 
Ksawerego Malinowskiego – językoznawcy i proboszcza Komornickiego, 
przy poparciu Tytusa hrabiego Działyńskiego z Kórnika i Augusta hrabiego 
Cieszkowskiego z Wierzenicy.

Dzisiejsza promocja doktorska odbywa się w roku jubileuszowym 150-le-
cia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które włączyło się do galerii 
prekursorów Uniwersytetu Poznańskiego od Akademii Lubrańskiego poprzez 
Akademickie Kolegium Jezuickie, któremu Zygmunt III Waza nadał prawa 
uniwersyteckie.

Panie i Panowie Doktorzy,
Serdecznie gratuluję uzyskania pierwszego stopnia naukowego. Dla wielu 

z Państwa jest to pewien etap podsumowujący dotychczasowe zaangażowa-
nie naukowe, zapoczątkowane często w Kołach Studenckiego Towarzystwa 
Naukowego. Dla innych powód do dumy i większego poważania we własnych 
środowiskach.

Gratuluję, Paniom i Panom Profesorom promotorom, przewodów doktor-
skich. Jestem przekonany, że przekazaliście Państwo swoim doktorantom 
nie tylko umiejętność metodologicznie poprawnego podejścia do problemu 
naukowego, ale także choćby cząstkę entuzjazmu towarzyszącego poszuki-
waniom i poznawaniu prawdy. Chciałbym życzenia swoje dla promowanych 
dziś doktorów wyrazić słowami Richarda Feynmana, laureata nagrody Nobla 
w zakresie fizyki, który do abiturientów Califomia Institute of Technology, 
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w 1974 r. powiedział: „Miejcie oczy szeroko otwarte, bądźcie krytycznie na-
stawieni do wszystkiego, nie przyjmujcie żadnej prawdy bez głębszego zasta-
nowienia, obnażajcie i tępcie półprawdy i demagogię, nauczcie się podziwiać 
piękno otaczającego nas świata i nad wszystkim i o wszystkim – myślcie!” 
Tego życzę Państwu z całego serca.

prof. dr hab. med. Andrzej Obrębowski
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RADA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I

Posiedzenia Rady Wydziału Lekarskiego I odbyły się 16 maja i 20 czerwca 
2007 roku.

W dniu 16 maja Dziekan Wydziału Lekarskiego I prof. dr hab. W. Ma-
nikowski wręczył nominacje na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. 
hab. Jackowi Zachwieji z Kliniki Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej I Katedry 
Pediatrii oraz dr. hab. Markowi Jóźwiakowi z Katedry i Kliniki Ortopedii 
i Traumatologii Dziecięcej. Dziekan wręczył też nominacje na kierownika 
pracowni: Pracowni Diagnostyki Kliniki Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej 
I Katedry Pediatrii - prof. UM dr. hab. Waldemarowi Bobkowskiemu, Pracowni 
Dializ Kliniki Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej I Katedry Pediatrii – prof. UM 
dr. hab. Jackowi Zachwieji, Pracowni Biomechaniki Ruchu Katedry i Kliniki 
Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej – prof. UM dr. hab. Markowi Jóźwiakowi, 
Ośrodka Rehabilitacji Laryngologicznej Katedry Otolaryngologii – dr. n. med. 
Eugeniuszowi Szymcowi.

Rada Wydziału powzięła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora 
nauk medycznych lek. Małgorzacie Urbańskiej-Kosińskiej, lek. Bognie Sko-
wrońskiej i lek. Joannie Mitkowskiej. 

Dziekan poinformował o tym, że Centralna Komisja ds. Tytułu i Stopni 
Naukowych zawiadomiła o przekazaniu akt w sprawie nadania tytułu nauko-
wego profesora nauk medycznych: prof. UM dr hab. Elżbiecie Karczmarek, 
prof. UM dr. hab. Jackowi Wysockiemu, prof. UM dr. hab. Jackowi Zachwieji 
i dr. hab. Jarosławowi Walkowiakowi.

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wyróżnioną pracę doktorską dr 
n. med. Bogny Skowrońskiej o nagrodę Rektora UM.

Dziekan poinformował o możliwości zgłaszania kandydatów na członka 
korespondenta PAN (termin do 29.06.2007).

Rada Wydziału powzięła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora 
habilitowanego w zakresie fizjologii dr. n. med. Jackowi Piątkowi, byłemu 
nauczycielowi akademickiemu Katedry i Zakładu Fizjologii. Powzięto uchwałę 
o dopuszczeniu dr. n. med. Wiesława Bryla do kolokwium habilitacyjnego oraz 
dokonano wyboru recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dr n. przyr. Anny 
Kowalskiej i wyboru komisji w przewodzie habilitacyjnym dr n. med. Hanny 
Billert. Powzięto uchwałę o powołaniu prof. dr hab. Anny Latos-Bieleńskiej na 
stanowisko profesora zwyczajnego oraz dokonano wyboru recenzenta w sprawie 
stanowiska profesora zwyczajnego dla prof. dr. hab. Wojciecha Kozubskiego.

Dokonano wyboru recenzentów następujących prac doktorskich: Doroty 
Lorkiewicz-Muszyńskiej, Michała Głydy, Izabeli Rzepczyńskiej, Andrzeja 
Kostyrko, Anny Olewicz-Gawlik, Małgorzaty Dawidowskiej, Aleksandry 
Szczepankiewicz, Moniki Szkulteckiej-Dębek, Małgorzaty M. Stańczyk, 
Jadwigi Babińskiej, Katarzyny Pluta-Hadas, Magdaleny Jósak. Wszczęto 
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przewód doktorski Dominiki Majewskiej, Mariusza Wróblewskiego, Adama 
Dudka. Dokonano wyboru komisji w sprawie przewodu doktorskiego mgr. 
wf Janusza Przybylskiego, lek. Piotra Szczublewskiego oraz lek. i lek. stom. 
Jakuba Stańczyka.

W dniu 20 czerwca Dziekan wręczył nominację profesora zwyczajnego prof. 
dr hab. Annie Latos-Bieleńskiej – kierownikowi Katedy i Zakładu Genetyki 
Medycznej. Dziekan wręczył nominacje na dalsze kierownictwo:
– prof. dr hab. Aldonie Siwińskiej – ordynatora-kierownika Kliniki Kardiologii 

i Nefrologii I Katedry Pediatrii
– prof. dr. hab. Andrzejowi Jankowskiemu – kierownika Katedry Chirurgii, 

Traumatologii i Urologii Dziecięcej
– prof. dr hab. Janie Skrzypczak - ordynatora-kierownika Kliniki Rozrodczości 

Katedry Ginekologii i Położnictwa
– prof. dr. hab. Markowi Spaczyńskiemu – kierownika Katedry Ginekologii 

i Położnictwa
– prof. UM dr hab. Alicji Krzyżaniak – kierownika Zakładu Epidemiologii Ka-

tedry Medycyny Społecznej 
– prof. dr. hab. Bogdanowi Pawlakowi – kierownika Katedry Radiologii i Zakładu 

Radiologii Pediatrycznej
– prof. UM dr. hab. Andrzejowi Karwowskiemu – kierownika I Zakładu Radio-

logii Klinicznej Katedry Radiologii
– dr. hab. Piotrowi Sosnowskiemu – kierownika Zakładu Radiologii Kliniki 

i Katedry Radiologii
– prof. dr. hab. Januszowi Paluszakowi – kierownika Katedry Fizjologii i Zakładu 

Fizjologii
– prof. dr. hab. Zygmuntowi Kopczyńskiemu – kierownika Zakładu Diagnostyki 

Laboratoryjnej Katedry Onkologii
– prof. dr. hab. Janowi Bręborowiczowi – kierownika Katedry Onkologii.

Powzięto uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk medycznych: 
lek. mgr zdr. publ. Marcie Szajnik, lek. Krzysztofowi Gajewskiemu, lek. stom. 
Magdalenie Oweckiej, lek. Wiolecie Stacha, lek. Jolancie Świderskiej-Kopacz, 
lek. Katarzynie Pluta-Hadaś, lek. Annie Olewicz-Gawlik, lek. Monice Szkul-
teckiej-Dębek oraz doktora nauk biologicznych: mgr. biotechn. Magdalenie 
Mayer, mgr fizjoter. Emilii Mikołajewskiej, mgr biol. Monice Seget, mgr biol. 
Dorocie Lorkiewicz-Muszyńskiej.

Dziekan poinformowął zebranych, że na wręczenie nominacji tytułu na-
ukowego profesora przez Prezydenta RP oczekują następujące osoby: prof. 
UM dr hab. Elżbieta Kaczmarek, prof. UM dr hab. Jacek Wysocki, prof. UM 
dr hab. Jacek Zachwieja, dr hab. Jarosław Walkowiak, dr hab. Ewa Wender-
Ożegowska, prof. UM dr hab. Maria Siemionow.

W okresie wakacyjnym od 21.06.2007 do 30.09.2007 r. Kolegium Dziekań-
skie obraduje z uprawnieniami RWLI dla bardzo ważnych i pilnych spraw.
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Następujące doktoraty przedstawiono do nagrody rektorskiej: dr n. biol. 
Magdaleny Mayer, dr n. biol. Moniki Seget, dr n. med. Jolanty Świderki-Ko-
pacz, dr n. med. Anny Olewicz-Gawlik.

Rada Wydziału jednomyślnie wypowiedziała się za zgłoszeniem kandyda-
tury prof. dr. hab. Andrzeja Obrębowskiego na członka korespondenta PAN.

Rada Wydziału powzięła uchwałę o powołaniu na stanowisko profesora 
zwyczajnego prof. dr. hab. Wojciecha Kozubskiego, kierownika Katedry i Kli-
niki Neurologii.

Rada Wydziału powzięła uchwałę o powołaniu na kierownika Katedry 
Diagnostyki Laboratoryjnej prof. dr. hab. Zygmunta Kopczyńskiego i przed-
stawienie takiego wniosku na posiedzenie Senatu w dniu 26.06.2007 r.

Rada Wydziału wypowiedziała się za dopuszczeniem dr. n. med. Andrze-
ja Minczykowskiego do kolokwium habilitacyjnego i zaproponowała termin 
kolokwium na środę 17 października 2007 roku.

Rada Wydziału dokonała wyboru dwóch recenzentów przewodu habili-
tacyjnego dr n. med. Hanny Billert i przekazała dokumentację do centralnej 
Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych.

Dokonano wyboru recenzentów prac doktorskich następujących osób: 
Janusza Przybylskiego, Piotra Szczublewskiego, Magdaleny Bzdura-Stronka, 
Katarzyny Walczyk-Matyja, Jolanty Lubin, Katarzyny Błochowiak, Piotra 
Magnowskiego i Anny Mania. Wszczęto następujące przewody doktorskie 
i wybrano promotora dla następujących osób: Teodora Świdzińskiego, Anny 
Kierzynki, Bartosza Sokoła, Bogdana Kopcia, Sylwii Silskiej, dr. hab. Ryszarda 
Uklejewskiego, Krzysztofa Czyża, Adama Szczecińskiego, Jowity Rosada-
Kurasińskiej, Tomasza Deji, Marcina Wytrążka, Mirosława Szczepańskiego, 
Magdaleny Depa-Matrynów, Katarzyny Brzuzga i Joanny Michałowskiej. 

Dokonano wyboru komisji w związku z zakończeniem następujących prac 
doktorskich: Agnieszki Szafińskiej, Tomasza Michalaka, Krzysztofa Rożnow-
skiego, Joanny Bartkowiak-Wieczorek, Mariusza Wróblewskiego i Marka 
Tomaszewskiego.

Poruszono sprawę komisji doktorskich i przedstawionych prac doktorskich 
oraz wyrażono poparcie naszej Uczelni dla strajkujących pielęgniarek. 
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RADA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO II

Posiedzenia Rady Wydziału Lekarskiego II odbyły się 9 maja i 13 czerwca 
2007 roku.

W dniu 9 maja przeprowadzono kolokwium habilitacyjne dr n. med. Tatiany 
Mularek-Kubzdeli, starszego wykładowcy I Kliniki Kardiologii Katedry Kar-
diologii i nadano stopień doktora habilitowanego z dziedziny nauk medycznych 
z zakresu medycyny – kardiologii.

Powzięto uchwałę w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr. n. med. 
Filipowi Rybakowskiemu, adiunktowi Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży 
Katedry Psychiatrii.

Dokonano wyboru komisji w sprawie rozprawy habilitacyjnej dr n. med. 
Małgorzaty Pyda, adiunkta I Kliniki Kardiologii Katedry Kardiologii.

Nadano stopień doktora nauk medycznych z zakresu medycyny: lek. Mag-
dalenie Kandziora, lek. Liwii Giełwanowskiej, lek. Ewie Głuszczak. Wszczęto 
rozprawy doktorskie następujących osób: mgr inż. Katarzynie Drobnik, lek. 
Joannie Waligórskiej-Stachura, lek. Wojciechowi Banachowiczowi, lek. Vio-
lecie Nowak, lek. Annie Dera. Dokonano wyboru recenzentów następujących 
rozpraw doktorskich: lek. Andrzeja Bręborowicza, lek. Jarosława Hiczkiewicza, 
mgr Anety Paschke, lek. Jacka Mackiewicza, mgr Urszuli Kazimierczak, lek. 
Sławomira Sobieszczyka, lek. Witolda Malendowicza. Dokonano wyboru ko-
misji w sprawie przewodu doktorskiego lek. stom. Miłosza Hausmanna i lek. 
Aleksandry Rajewskiej-Rager i lek. Grzegorza Nowocienia. 

W dniu 13 czerwca przeprowadzo kolokwium habilitacyjne dr n. med. 
Anny Markowskiej, asystenta Kliniki Perinatologii i Chorób Kobiecych Kate-
dry Perinatologii i Ginekologii oraz nadano stopień doktora habilitowanego 
nauk medycznych z zakresu medycyny (położnictwo i ginekologia). Powzięto 
uchwałę w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dla dr n. med. Mał-
gorzaty Pyda, adiunkta I Kliniki Kardiologii Katedry Kardiologii i wybrano 
recenzentów. Dokonano wyboru komisji w sprawie rozprawy habilitacyjnej dr 
n. med. Beaty Czarneckiej, adiunkta Katedry i Zakładu Biomateriałów i Sto-
matologii Doświadczalnej oraz dr. n. med. Zbigniewa Krasińskiego, adiunkta 
Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń II Katedry Chirurgii.

Nadano stopień doktora nauk medycznych z zakresu medycyny następują-
cym osobom: lek. Dawodowi Mohssen Normanowi, lek. Riyadhowi Al.-Okaili, 
Michałowi Wrukowi, lek. Andrzejowi Bręborowiczowi, lek. Barbarze Michal-
czyk, lek. Dominikowi Dytfeldowi, lek. Jackowi Mackiewiczowi i lek. Pawłowi 
Kalwasowi oraz z zakresu stomatologii lek. stom. Małgorzacie Narożnej-Krajnik 
i lek. stom. Agnieszce Kręgielczak, z zakresu biologii medycznej mgr Anecie 
Paschke i mgr Urszuli Kaźmierczak.

Dokonano wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego 
profesora prof. UM dr hab. med. Wandzie Horst-Sikorskiej, kierownikowi 
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Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej i prof. UM dr. hab. med. Jerzemu 
Stefaniakowi, kierownikowi Katedry i Kliniki Chorób Tropikalnych i Paso-
żytniczych.

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie następujące kandydatury na 
funkcję:
– kierownika Katedry Neonatologii – prof. dr hab. Janusz Gadzinowski
– kierownika Zakładu Immunologii Nowotworów Katedry Biotechnologii Me-

dycznej – prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz
– ordynatora – kierownika Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Katedry Kardio-

Torakochirurgii
– prof. dr hab. Michał Wojtalik
– ordynatora – kierownika Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psy-

chiatrii – prof. dr hab. Andrzej Rajewski
– kierownika Katedry Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwór-

czego oraz ordynatora – kierownika Kliniki Hematologii i Chorób Rozrosto-
wych Układu Krwiotwórczego – prof. dr hab. Mieczysław Komarnicki.
Rada Wydziału wypowiedziała się pozytywnie w sprawie przedłużenia 

o 3 miesiące zatrudnienia nauczycieli akademickich przechodzących na 
emeryturę od dnia 1.10.2007: prof. dr hab. Ireny Pietrzak z Katedry i Kliniki 
Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych i prof. dr. hab. Andrzeja 
Cieślińskiego, kierownika I Kliniki Kardiologii.

Wszczęto następujące przewody doktorskie: lek. Macieja Krajewskiego, 
lek. Joanny Witkowskiej, lek. Anny Rosińskiej, lek. stom. Edyty Ciężka, lek. 
Małgorzaty Duszyńskiej, lek. Marii Jamrozek-Jedlińskiej, mgr anal. med. 
Eweliny Anny Hanszke i lek. Magdaleny Rauhut. Dokonano wyboru recen-
zentów następujących rozpraw doktorskich: lek. stom. Miłosza Hausmana, lek. 
Grzegorza Nowocienia, lek. Aleksandry Rajewskiej-Rager, lek. Julii Popow-
skiej-Drojeckiej, mgr Magdaleny Kasprzak, mgr. Krzysztofa Strzyżewskiego 
i lek. stom. Mai Kucharskiej-Janińskiej. Dokonano wyboru komisji w sprawie 
przewodu doktorskiego dla lek. Aliny Bagnosz-Magnuszewskiej i lek. Wojcie-
cha Banachowicza.

Rada Wydziału wypowiedziała się pozytywnie w sprawie wyróżnienia 
w roku akademickim 2006-2007 następujących rozpraw doktorskich: lek. 
Karoliny Jankowskiej, lek. Pawła Olejniczaka, lek. Katarzyny Wróblewskiej-
Seniuk, lek. stom. Krzysztofa Mazana, lek. Krzysztofa Michałka, lek. Witolda 
Rychlickiego, lek. Michaliny Marcinkowskiej, mgr Agnieszki Malińskiej, 
lek. Arkadiusza Niklasa, lek. Beaty Witosław, lek. Marka Winckiewicza, lek. 
stom. Michała Marcinkowskiego, lek. Wojciecha Pieńkowskiego i lek. Jacka 
Kamińskiego. 
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RADA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO

Posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego odbyły się 9 maja, 3 czerwca 
i 13 lipca 2007 roku.

W dniu 9 maja Dziekan przedstawił wniosek o wszczęcie postępowania 
w sprawie nadania tytułu naukowego profesora dr. hab. Juliuszowi Przysław-
skiemu, profesorowi nadzwyczajnemu Uniwersytetu Medycznego, kierowni-
kowi Katedry i Zakładu Bromatologi. Dziekan poinformował o przekazaniu 
dokumentacji do Wydziałowej Komisji ds. Naukowych i Awansów, która 
przygotuje opinię w powyższej sprawie na kolejne posiedzenie Rady Wydziału. 
Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie 
tytułu naukowego profesora dr hab. Jadwidze Jodynis-Liebert, profesorowi 
nadzwyczajnemu Uniwersytetu Medycznego, kierownikowi Katedry i Zakładu 
Toksykologii.

Dokonano wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr n. farm. Anny Katrusiak, 
adiunkta w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej oraz wybrano dwóch 
recenzentów.

Nadano stopień doktora nauk farmaceutycznych mgr farm. Justynie Miga-
ła-Zawada z Apteki „Pod Wagą” w Poznaniu. Przyjęto następujące rozprawy 
doktorskie: mgr farm. Lidii Ratajczak, mgr inż. Anny Pawełczyk, mgr farm. 
Marty Kuehn i dokonano wyboru komisji.

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wnioski o nagrody:
a) naukową - Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego – dla dr hab. 

Przemysława Mikołajczaka – adiunkta w Katedrze i Zakładzie Farmakologii 
za pracę habilitacyjną nt. „Wskaźniki biologiczne w zwierzęcym modelu al-
koholizmu – badania farmakologiczne”,

 b) zespołową naukową Wydziału Nauk Medycznych PAN – dla zespołu 
z Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej w składzie: prof. dr hab. Barbara 
Marciniec, dr Magdalena Ogrodowczyk, mgr Katarzyna Dettlaff.

Rada Wydziału w tajnym głosowaniu pozytywnie zaopiniowała sprawę 
urlopu naukowego mgr. farm. Leszka Dobrowolskiego, asystenta w Katedrze 
i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej.

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia tematów prac 
magisterskich do realizacji w roku akademickim 2007/08 dla kierunków: 
farmacja, analityka medyczna, kosmetologia.
Omówienie spraw dydaktycznych na kierunkach:
a) farmacja - Pani Prodziekan prof. dr hab. Teresa Gierlach-Hładoń przedstawiła 

następujące zagadnienia:
– nowe standardy kształcenia – obowiązujące od roku akademickiego 

2007/08
– wprowadzenie na V r. studiów przedmiotu: propedeutyka onkologii, 30 

godz., seminaria
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– wdrażanie pokontrolnych zaleceń zespołu akredytacyjnego m.in. sprawa 
zakresu treści tematycznych zajęć fakultatywnych (wyeliminowanie treści 
zawartych w przedmiotach obowiązkowych)

– ponowne wyliczenie, przypisanie i zatwierdzenie punktów ECTS (1 pkt 
ECTS- 25-30 godz.) do przedmiotów na poszczególnych latach studiów 
(Rada Programowa)

– ponowna analiza oferty zajęć fakultatywnych i przypisanie ich do poszcze-
gólnych lat studiów (Rada Programowa)

– 6-miesięczne staże po V roku – rozpoczęcie staży: XI semestr (w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach (choroba, ciąża itp. jest możliwe wcześniejsze 
odbywanie stażu (ustalenia konferencji Dziekanów Wydziałów Farmaceu-
tycznych)

– obrony prac magisterskich w formie sesji naukowych (kilka obron) w Za-
kładach lub pojedyncze obrony w salce konferencyjnej Dziekanatu,

b) analityka medyczna – Pani Prodziekan prof. dr hab. Barbara Zielińska-Psuja 
przedstawiła następujące kwestie:
– odniesienia do uwag Komisji Akredytacyjnej
– informacja nt. nowych standardów kształcenia (wdrażanie począwszy 

od I r. studiów w roku akad. 2007/08) – przedstawienie szczegółowego 
programu studiów od I do V roku

– stan nowego minimum kadrowego
– weryfikacja treści programowych zajęć fakultatywnych – prośba o nadsy-

łanie nowych propozycji tematów
– sprawa zapisywania się studentów na fakultety: początek nowego roku 

akad. od 15–20 X i konsekwentne uczęszczanie na zajęcia,
c) kosmetologia – Prodziekan prof. UM dr hab. Lucjusz Zaprutko przedstawił 

następujące sprawy:
– informacja nt. obecnych, realizowanych standardów a ich odniesienie do 

nowej propozycji Ministerstwa
– wymiar godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
– hospitacja zajęć – wdrażanie zasad jakości kształcenia
– odzyskanie studiów II stopnia: podjęte inicjatywy, formy działania
– obniżenie limitu miejsc: studia stacjonarne (do 15 osób)
– prace dyplomowe.
Uwagi dydaktyczne zostały zaprezentowane przez Przedstawicieli Rady Uczel-

nianej Samorządu Studenckiego na podstawie przeprowadzonych ankiet:
a) farmacja – studentka Ewelina Stefańska,
b) analityka medyczna - studentka Joanna Brud,
c) kosmetologia – studentka Katarzyna Stefańska.

Uwagi dotyczące sposobu prowadzenia zajęć, komunikacji wykładowca-stu-
dent, jasności przekazywanych treści oraz ogólne m. in. wynikające z układu 
zajęć umieszczonych w planie.



22  Biuletyn Informacyjny nr 3/140

Prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Zenon Kokot przedstawił informacje 
na temat ilości oraz wysokości świadczeń stypendialnych: naukowych i so-
cjalnych z Wydziału Farmaceutycznego. Następnie omówił pokrótce zasady 
rekrutacji kandydatów na studia w systemie elektronicznym, propozycje Wirtu-
alnej Uczelni: szybki system przesyłania informacji dla studentów, studenckie 
legitymacje elektroniczne, rekrutację na kierunku farmacja w j. angielskim, 
nabór kandydatów z Indii – wizyta rekrutacyjna na początku lipca.

Następnie Dziekan omówił sprawy dotyczące wdrażania systemu zapew-
nienia jakości na Wydziale; ankiety - udzielanie odpowiedzi w systemie elek-
tronicznym, konieczność opracowania kryteriów oceny. Następnie przedstawił 
skład wydziałowej komisji ds. zapewnienia jakości kształcenia: Pełnomocnik 
Dziekana prof. UM dr hab. Maria Chrzanowska oraz członkowie: dr hab. W. 
Bylka, prof. UM dr hab. G. Duda, dr A. Lutka, prof. UM dr hab. J. Mielcarek, 
dr hab. P. Mikołajczak, prof. UM dr hab. G. Nowak, prof. dr hab. M. Rybczyń-
ska, dr hab. B. Stanisz.

W dniu 13 czerwca wręczono powołanie prof. dr hab. Wandzie Baer-Dubow-
skiej na kierownika Niestacjonarnego Studium Kształcenia Podyplomowego 
w zakresie analityki medycznej.

Prof. dr hab. J. Budzianowski, przewodniczący Komisji przedstawił jedno-
znacznie pozytywną opinię Wydziałowej Komisji ds. Naukowych i Awansów 
w sprawie nadania tytułu naukowego profesora dr. hab. Juliuszowi Przysław-
skiemu, profesorowi nadzwyczajnemu Uniwersytetu Medycznego, kierowniko-
wi Katedry i Zakładu Bromatologii. Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie 
wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego profesora oraz 
wybrała dwóch recenzentów. 

Nadano stopień doktora nauk farmaceutycznych: mgr biol., mgr farm. 
Agacie Różyckiej; mgr farm. Wiktorii Zinczenko, mgr farm. Lidii Ratajczak, 
mgr farm. Marcie Kuehn, mgr inż. Annie Pawełczyk. Rada Wydziału podjęła 
uchwałę w sprawie przyjęcia następujących rozpraw doktorskich oraz wyboru 
komisji do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej: mgr. farm. Piotra 
Ruszkowskiego, mgr farm. Marty Karaźniewicz-Łada, mgr. farm. Marcina 
Wierzchowskiego, mgr. farm. Jakuba Różańskiego i mgr chem. Barbary Bed-
narczyk-Cwynar. Wszczęto przewód doktorski mgr. farm. Jana Matysiaka 
i mgr. farm. Przemysława Zalewskiego.

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie udzielenia urlopu naukowego 
dr. Tomaszowi Goślińskiemu, adiunktowi w Katedrze i Zakładzie Technologii 
Chemicznej Środków Leczniczych. 

Rada Wydziału podjęła uchwały w sprawie wyboru Wydziałowych Komisji 
ds. przeprowadzenia konkursów otwartych na kierowników:
– Katedry i Zakładu Biochemii Farmaceutycznej 
– Katedry i Zakładu Farmakognozji.
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Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie powołania prof. UM dr. hab. 
Juliusza Przysławskiego na kierownika Studium Kształcenia Podyplomowego 
Wydziału Farmaceutycznego. 

Na wniosek prof. UM dr. hab. L. Zaprutko Rada Wydziału podjęła uchwałę 
o zmianie nazwy przedmiotu na kierunku kosmetologia z metodologią i semi-
narium pisania prac dyplomowych prowadzonego przez dr. L. Bartkowiaka 
z Wydziału Nauk o Zdrowiu na Seminarium Dyplomowe – realizowane przez 
Jednostki naszego Wydziału.

Następnie Prodziekan L. Zaprutko poinformował o sytuacji dotyczącej 
możliwości kontynuowania studiów magisterskich na kierunku kosmetolo-
gia, odczytał pismo prof. Stefana Jurgi – Sekretarza Stanu w Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyjaśniające kwestię naboru (nabór od roku 
akademickiego 2008/09) oraz dalszego kształcenia na studiach magisterskich. 
W związku z koniecznością spełnienia przez Wydział m.in. warunków kadro-
wych, prof. L. Zaprutko zwrócił się z prośbą o nadsyłanie przez Katedry spisu 
prac publikowanych z zakresu kosmetologii.

Dziekan prof. UM E. Grześkowiak poinformował o spotkaniu i rozmo-
wach z prof. Marcińcem, Dyrektorem Centrum Zaawansowanych Technologii 
Wydziału Chemii UAM i możliwościach nawiązania korzystnej współpracy 
zarówno naukowej, jak i finansowej.

Prof. T. Hermann poinformował o przebiegu V Polsko-Niemieckiej Kon-
ferencji w Halle.

Na wniosek prof. UM dr. hab. S. Sobiaka Rada Wydziału wyraziła pozy-
tywną opinię w sprawie utajnienia obron doktorskich w związku ze złożonym 
wnioskiem patentowym mgr. farm. Marcina Wierzchowskiego i mgr. farm. 
Jakuba Różańskiego.

Na koniec posiedzenia zabrała głos studentka A. Hajdrych – IV rok farma-
cji. Studentka poinformowała, iż przedstawione na poprzedniej Radzie uwagi 
studenckie nie są wiarygodnym i rzetelnym obrazem. Ankiety wypełniło jedy-
nie 16-18% ogółu studentów. Również sposób ich przeprowadzenia wywołał 
ogromne niezadowolenie wśród większości studentów ze względu na brak 
rzetelności. Studentka stwierdziła ponadto, iż w przyszłym roku ankietyzacja 
będzie przeprowadzona w sposób profesjonalny i wiarygodny.

Posiedzenie Rady Wydziału Farmaceutycznego odbyło się 13 lipca 2007 r. 
W czasie posiedzenia wręczono powołania:

– na kierownika Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki  
dr. hab. Franciszkowi Główka

– na kierownika Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej prof. UM dr 
hab. Annie Jelińskiej

– na kierownika Studium Kształcenia Podyplomowego prof. UM dr. hab. 
Juliuszowi Przysławskiemu.
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Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do 
Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o nadanie tytułu naukowego 
profesora w dziedzinie nauki farmaceutyczne - dr hab. n. farm. Janinie Lu-
lek, profesor nadzwyczajnej w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej 
i Analitycznej. 

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia obron prac doktor-
skich, nadania stopni naukowych doktora nauk farmaceutycznych oraz wy-
różnienie rozpraw doktorskich: mgr. farm. Piotra Ruszkowskiego, mgr farm. 
Marty Karaźniewicz-Łada, mgr. farm. Marcina Wierzchowskiego, mgr. farm. 
Jakuba Różańskiego, mgr chem. Barbary Bednarczyk-Cwynar. Rada Wydziału 
podjęła uchwały w sprawie wszczęcia przewodów doktorskich dla: mgr. farm. 
Jana Matysiaka, mgr. farm. Artura Firleja, mgr farm. Anety Basior, mgr. farm. 
Bartłomieja Milanowskiego. 

Rada Wydziału podjęła uchwały w sprawie: wyboru recenzentów oraz 
wyboru komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla: mgr. farm. 
Stefana Piechockiego. Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie zamknięcia 
przewodu doktorskiego mgr farm. Aliny Góreckiej. 

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie awansu na adiunkta w Katedrze 
i Zakładzie Farmakologii dla dr n. med. Małgorzaty Abramczyk, asystenta 
w Katedrze i Zakładzie Farmakologii. 

Rada Wydziału podjęła uchwały w sprawie powołania na kierowników 
jednostek Wydziału Farmaceutycznego UMiKM w Poznaniu:
a) Katedry i Zakładu Farmakognozji - dr hab. Irena Matławska prof. nadzw. 

Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 
b) Katedry Biochemii Farmaceutycznej – prof. dr hab. Wanda Baer-Dubowska
c) Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku – dr hab. Janina Lulek prof. 

nadzw. Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Protokoły z posiedzeń komisji powołanych w powyższych sprawach przed-

stawił Dziekan.
Na wniosek Rady Wydziału, kandydatka na kierownika Katedry Technolo-

gii Postaci Leku przedstawiła prezentację multimedialną oraz omówiła plany, 
kierunki działania i współpracy jako potencjalny kierownik Jednostki. 

Dziekan poinformował, iż nie powiodła się sprawa naboru kandydatów 
z Indii, gdyż nie spełniali oni podstawowych wymogów rekrutacyjnych.

Dr hab. Marek Bernard przedstawił następujące zmiany dotyczące programu 
studiów na kier. farmacja w j. angielskim w roku akademickim, 2007/2008:
1. Rozdzielenie przedmiotu Physiology and Pathophysiology (105 godz.) rea-

lizowanego na II roku studiów na 2 oddzielne kursy: Physiology (70 godz.) 
prowadzone w II sem. I roku studiów oraz Pathophysiology (40 godz.) w I sem. 
II roku studiów [zgoda Katedry Patofizjologii].
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2. Przeniesienie przedmiotu General and Clinical Biochemistry (120 godz.) 
z III roku studiów na I sem. II rok studiów [zgoda Katedry Biochemii Far-
maceutycznej].

3. Rozbicie przedmiotu Biopharmacy and Clinical Pharmacy (15 godz. wykł. 
oraz 90 godz. ćw.) z IV roku studiów na 2 kursy: Clinical Pharmacy (15 
godz. wykładów oraz 75 godz. ćw.) realizowanego na IV roku studiów oraz 
Biopharmacy (15 godz. ćw.) w I sem. V roku studiów - analogicznie do pro-
gramu polskojęzycznego [zgoda Katedry Farmacji Klinicznej i Biofarmacji].

4. Rozbicie przedmiotu Drug Synthesis and Biotechnology (30 godz. wykł. oraz 
75 godz. ćw.) z IV roku studiów na 2 kursy Pharmaceutical Biotechnology 
(30 godz. wykł.) oraz Drug Synthesis (15 godz. wykł. oraz 60 godz. ćw.) pro-
wadzone na IV roku studiów - analogicznie do programu polskojęzycznego 
[zgoda Katedry Technologii Chemicznej Środków Leczniczych]. 
Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała powyższe zmiany.
Na wniosek Prodziekana prof. UM L. Zaprutko Rada Wydziału pozytywnie 

zaopiniowała powierzenie zajęć na kosmetologii osobom nie będącym samo-
dzielnymi pracownikami nauki: 
– Biofizyka – mgr T. Świdziński
– Fizjoterapia – mgr K. Galasińska
– Informatyka – dr G. Uchman
– Wychowanie fizyczne – mgr J. Przybylski
– Higiena – dr A. Kaniewski
– Podstawy onkologii skóry – dr M. Litwiniuk
– Profilaktyka zdrowotna – dr B. Bilski
– Kosmetologia + Specjalistyczna aparatura w kosmetyce + Wizaż i stylizacja 

– dr S. Kuczyński 
– Immunologia - dr Dariusz Iżycki.

Prof. Zaprutko poinformował o przyszłej rekrutacji kandydatów na studia 
magisterskie na rok akad. 2008/09, gdyż w roku akademickim 2007/08, 
zajęcia dla I roku studiów II stopnia (magisterskich) z zakresu kosmetologii 
zostają zawieszone.

W związku z nadal czynionymi staraniami o przywrócenie na stałe stu-
diów magisterskich z zakresu kosmetologii, Profesor poprosił o przygotowanie 
wykazu prac zrealizowanych w poszczególnych Katedrach, których tematyka 
dotyczy szeroko rozumianej „kosmetologii”, w terminie przed końcem sierpnia 
br. Następnie Prodziekan powiedział o propozycji złożonej wszystkim firmom 
farmaceutycznym regionu Wielkopolskiego w sprawie podpisania umowy 
o współpracy dydaktycznej, naukowej, badawczej i usługowej. Zainteresowanie 
przedstawioną propozycją wyraziły 4 przedsiębiorstwa. Z jednym z nich, treść 
umowy została wynegocjowana i aktualnie oczekujemy na akceptację. 
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Na wniosek doc. M. Bernarda Rada Wydziału wyraziła zgodę na zwiększe-
nie o l godz. wykładów z chemii organicznej na kierunku analityka medyczna 
– I rok z 15 (wynikających z nowych standardów kształcenia) na 30 godzin.

Prodziekan prof. B. Zielińska-Psuja wyjaśniła, iż zostały rozesłane pisma 
informujące o zmianach w liczbie godzin zajęć dydaktycznych, ale jak do tej 
pory nie otrzymała żadnego wniosku od osób, którym została zredukowana 
jedna godzina. Jednocześnie Pani Profesor poinformowała, iż kształcenie 
będzie dostosowane do wymogów Ministerstwa w tym zakresie.

 Dziekan przypomniał o podpisanych umowach o współpracy z różnymi 
ośrodkami zagranicznymi m.in. Grodno, Witebsk, Charków, Lwów a od nie-
dawna Mołdawia (w trakcie realizacji jest również umowa z Nancy). 
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RADA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

Posiedzenia Rady Wydziału odbyły się 14 maja i 11 czerwca 2007 roku. 
W dniu 14 maja Rada Wydziału przyjęła rozprawę doktorską i nadała stopień 
doktora nauk medycznych z zakresu medycyny mgr. Janie Metelskiej. 

Rada Wydziału przyjęła rozprawę doktorską i podjęła uchwałę o dopuszcze-
niu do publicznej obrony: lek. Tomasza Synowca, mgr Barbarę Poniedziałek. 

Wybrano komisje w sprawie przewodu doktorskiego mgr Eweliny Wie-
rzejskiej, lek. Karoliny Chmaj-Wierzchowskiej, lek. Andrzeja Bolewskiego. 
Dokonano wyboru recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Ewy Samulak 
i lek. Moniki Tamborskiej-Zedlewskiej. 

Rada Wydziału wszczęła przewody doktorskie i wybrała promotorów dla: 
mgr Iwony Nowakowskiej, mgr Renaty Rasińskiej, mgr Moniki Karczmarek. 

 Rada Wydziału po przedstawieniu przez Dziekana dorobku i sylwetki pod-
jęła uchwałę o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora 
nauk medycznych prof. UM dr. hab. Włodzimierzowi Samborskiemu z Kliniki 
Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji oraz dokonała wyboru komisji.

 Rada Wydziału wyraziła zgodę na zatrudnienie prof. dr. hab. Zygmunta 
Adamskiego na stanowisku profesora zwyczajnego. 

 Rada Wydziału wyraziła zgodę na zatrudnienie dr. Krzysztofa Prętkiego 
w charakterze asystenta w Katedrze Nauk Społecznych i dr Mai Matthews-
Kozaneckiej asystenta w Katedrze Nauk Społecznych oraz na przedłużenie 
zatrudnienia następujących osób: 
– prof. dr. hab. Piotra Stępniaka w Zakładzie Organizacji i Zarządzania 
– dr. Jana Nowomiejskiego w Zakładzie Organizacji i Zarządzania 
– mgr Beaty Bajurnej w Zakładzie Organizacji i Zarządzania 
– mgr Katarzyny Warchoł w Zakładzie Psychologii Klinicznej 
– dr. Marcina Popowa w Katedrze Ratownictwa Medycznego. 

Rada Wydziału wyraziła zgodę na wystąpienie o powołanie na Uniwersyte-
cie Medycznym na Wydziale Nauk o Zdrowiu unikatowego kierunku studiów 
i zatwierdzenie standardów nauczania na kierunku elektroradiologia – studia 
licencjackie i uzupełniające magisterskie (w języku polskim i angielskim). 

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek na wystąpienie do Senatu 
UM o zgodę na zaliczenie zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych na 
podstawie stażu pracy oraz posiadanego dyplomu pielęgniarki lub położnej 
studentom jednolitych studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo 
– studia niestacjonarne. 

W dniu 11 czerwca Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu przyjęła publiczne 
obrony rozpraw doktorskich i nadała stopień doktora nauk medycznych z za-
kresu medycyny: mgr Barbarze Poniedziałek i lek. Tomaszowi Synowcowi. 
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Rada Wydziału podjęła uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej i do-
puszczeniu do publicznej obrony: mgr. Artura Kostrzewy, lek. Ewy Samulak, 
lek. Moniki Tamborskiej-Zedlewskiej, lek. Agaty Wytyk-Nowak.

Wybrano komisje w sprawie przewodów doktorskich: lek. Moniki Englert-
-Golon, lek. Małgorzaty Kampioni-Miętkiewskiej, lek. Piotra Ziółkiewicza.

Rada Wydziału podjęła uchwałę o zmianie tematu pracy doktorskiej lek. Ka-
roliny Chmaj-Wierzchowskiej. Dokonano wyboru recenzentów w przewodach 
doktorskich: lek. Andrzeja Bolewskiego, lek. Karoliny Chmaj-Wierzchowskiej, 
mgr Grażyny Czerwiak, mgr Eweliny Wierzejskiej. 

Rada Wydziału wszczęła przewód doktorski i wybrała promotorów dla mgr 
Marty Czarneckiej. 

Rada Wydziału wybrała recenzentów w sprawie nadania tytułu naukowego 
profesora nauk medycznych dla prof. UM dr. hab. Włodzimierza Samborskiego. 

Rada Wydziału wyraziła zgodę na zatrudnienie mgr Joanny Sowińskiej 
w charakterze asystenta w Pracowni Prawa Zakładu Organizacji i Zarządzania 
oraz na przedłużenie zatrudnienia dr. Artura Drużdża w charakterze asystenta 
w Katedrze Ratownictwa Medycznego.

Rada Wydziału wyraziła zgodę na udzielenie urlopu naukowego dla mgr 
Agaty Tarki – od 24.09.2007 do 21.12.2007 r.
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ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNE

Uniwersytet Medyczny 
im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu
 

Zarządzenie Nr 23/07 
Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

z dnia 15 maja 2007 roku 
w sprawie wysokości opłat za studia niestacjonarne  

w roku akademickim 2007/2008

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 z póź. zm.) i § 43 ust. 2 pkt 1) Statutu Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zarządza się, co następuje:

§ 1
Ustala się następujące wysokości opłat za studia niestacjonarne w Uniwersytecie Me-
dycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2007/2008: 

1) Wydział Lekarski I
a) kierunek lekarski: 

– I rok – 18,200 zł/rok
– II rok – 16,900 zł/rok
– III rok – 19,400 zł/rok
– IV rok – 19,100 zł/rok
– V rok – 14,100 zł/rok

2) Wydział Lekarski II
a) kierunek lekarsko-dentystyczny

– I rok – 16,200 zł/rok
– II rok – 15,300 zł/rok
– III rok – 19,500 zł/rok
– IV rok – 17,300 zł/rok

b) kierunek biotechnologia
– I rok – 15,000 zł/rok
– II rok – 15,000 zł/rok

c) kierunek techniki dentystyczne
– I rok – 6,300 zł/rok
– II rok – 6,300 zł/rok
– III rok – 6,300 zł/rok

d) kierunek zdrowie publiczne-specjalność higiena dentystyczna
– I rok – 4,200 zł/rok
– II rok - 4,200 zł/rok

 3) Wydział Farmaceutyczny:
a) kierunki: farmacja i analityka medyczna:

– I rok – 17,200 zł/rok
– II rok – 15,800 zł/rok
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– III rok – 16,800 zł/rok
– IV rok – 17,300 zł/rok

b) kierunek kosmetologia – studia pierwszego stopnia
– I rok – 6,000 zł/rok
– II rok – 6,000 zł/rok

c) kierunek kosmetologia – studia drugiego stopnia
– I rok – 6,000 zł/rok
– II rok – 6,000 zł/rok

4) Wydział Nauk o Zdrowiu:
a) kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, fizjoterapia

– I rok – 4,200 zł/rok
– II rok – 4,200 zł/rok
– III rok – 3,700 zł/rok
– I rok – studia drugiego stopnia – 3,700 zł/rok
– V/II rok – studia drugiego stopnia – 3,700 zł/rok

§ 2
Ustala się następującą odpłatność za jedną godzinę zajęć dydaktycznych przy powta-
rzaniu roku lub przedmiotu na studiach stacjonarnych:

– Wydział Lekarski – 26 zł
– Oddział Stomatologii – 24 zł
– Wydział Farmaceutyczny – 26 zł
– Wydział Nauk o Zdrowiu – 21 zł

§ 3 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dziekanom Wydziałów.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Zarządzenie Nr 26/07 
Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

z dnia 1 czerwca 2007 roku
w sprawie utworzenia Centrum Nauczania w Języku Angielskim

Na podstawie § 18 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu zarządza się, co następuje:

§ 1
Tworzy się Centrum Nauczania w Języku Angielskim.

§ 2 
Centrum jest międzywydziałową jednostką organizacyjną Uniwersytetu.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Zarządzenie nr 22/07 
Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

z dnia 15 maja 2007 roku
w sprawie utworzenia na Wydziale Lekarskim II,  

w Klinice Perinatologii i Ginekologii Katedry Perinatologii Ginekologii Pracowni 
Badań Molekularnych w Rozrodzie Człowieka

Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu zarządza się, co następuje:

§ 1
Na Wydziale Lekarskim II, w Klinice Perinatologii i Ginekologii Katedry Perinatologii 
Ginekologii tworzy się Pracownię Badań Molekularnych w Rozrodzie Człowieka.

§ 2 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Katedry.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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REKTOR  Poznań, dnia 28.05.2007 r.
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO 
W POZNANIU

ul. Fredry 10
61-701 Poznań
Tel.: 854-62-28, 854-60-00
Fax: 852-04-55

KOMUNIKAT

Ze względu na fakt, że Trybunał Konstytucyjny zakwestionował zgodność 
z Konstytucją niektórych postanowień ustawy lustracyjnej, osobom niepełnią-
cym w Uczelni funkcji Rektora, Prorektora, Dziekana lub Prodziekana będą 
zwracane złożone wcześniej oświadczenia lustracyjne.

Oświadczenia będą wydawane w Kancelarii Tajnej Uniwersytetu Medycz-
nego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Fredry 10 (I piętro, 
pokój 122) w następujących terminach:

04.06. do 15.06.2007 r. w godzinach od 8.00 do 14.00.


