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KOMUNIKAT NR 20 /2008
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 11 czerwca 2008 roku

Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza, że do organów jednoosobowych i do 
Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
na kadencję 2008-2012 zostali wybrani:

Rektor prof.
dr hab. Jacek Wysocki

Prorektor 
prof. dr hab. Zenon J. Kokot ds. Nauki

Prorektor ds. Klinicznych
prof. UM dr hab. Grzegorz Oszkinis

Prorektor ds. Studenckich
dr hab. Mariusz J. Puszczewicz

WYDZIAŁ LEKARSKI I

Dziekan 
prof. UM dr hab. Ryszard Marciniak

Prodziekani 
prof. dr hab. Jarosław Walkowiak
prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska 
prof. UM dr hab. Jerzy Wójtowicz

WYDZIAŁ LEKARSKI II

Dziekan 
prof. dr hab. Andrzej Tykarski

Prodziekani 
dr hab. Agnieszka Dobrowolska-Zachwieja
dr hab. Zbigniew Krasiński 
prof. UM dr hab. Wiesław Markwitz 
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WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

Dziekan 
prof. UM dr hab. Edmund Grześkowiak

Prodziekani 
prof. dr hab. Teresa Gierlach-Hładoń
prof. UM dr hab. Lucjusz Zaprutko 
prof. dr hab. Barbara Zielińska-Psuja

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Dziekan 
prof. UM dr hab. Włodzimierz Samborski

Prodziekani 
dr Ewa Gajewska
dr hab. Krystyna Jaracz
prof. UM dr hab. Michał Musielak
prof. UM dr hab. Maciej Wilczak

SENAT

Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tyt. nauk. pro-
fesora lub stopień nauk. doktora habilitowanego

prof. dr hab. Zygmunt Adamski
prof. dr hab. Stanisław Czekalski
dr hab. Agnieszka Dobrowolska-Zachwieja
prof. dr hab. Krzysztof Drews
prof. dr hab. Michał Drews
prof. UM dr hab. Wanda Horst-Sikorska
prof. dr hab. Janina Lulek
dr hab. Przemysław Mikołajczak
prof. UM dr hab. Michał Musielak
prof. dr hab. Tomasz Opala
prof. dr hab. Maria Rybczyńska
prof. dr hab. Aldona Siwińska
prof. dr hab. Jarosław Walkowiak
prof. dr hab. Andrzej Wykrętowicz
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Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

dr Danuta Cenajek-Musiał 
dr Szczepan Cofta
dr Maciej Cymerys 
dr Krzysztof Kordel 
dr Ewa Mojs 
dr Antoni Radziemski

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego

Magdalena Cerbin 
Natalia Cicha 
Piotr Garbacki 
Anna Jeżewska 
Margarita Lianeri 
Jan Nowak
Mateusz Pawelczak 
Weronika Pelczar

 
Przedstawiciel Samorządu Doktorantów

lek. med. Magdalena Gaca
 

Przedstawiciele prac. nauk.-tech, 
prac. bibliot. oraz dokum. i inf. naukowej

lek. med. Andrzej Dmitriew 
dr Elżbieta Pawliczak

Przedstawiciel pozostałych Pracowników Uniwersytetu

mgr inż. Marek Woszczek
 

 



6  Biuletyn Informacyjny nr 3/145

Z SENATU 

Posiedzenia Senatu odbyły się 28 maja, 25 czerwca i 23 lipca 2008 roku.

W dniu 28 maja Senat:
- zatwierdził sprawozdanie finansowe za rok 2007 
- uchwalił zasady rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 

2009/2010 
- uchwalił zasady przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów 

olimpiad stopnia centralnego w kolejnych trzech latach akademickich 
2009/2010-2011/2011

- określił zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, w tym 
tryb i warunki zwalniania - w całości lub części - z tych opłat studentów 
lub doktorantów.

W czasie posiedzenia członkowie Senatu wyrazili zgodę na:
- na wyłączenie z Wydziału Nauk o Zdrowiu, Kliniki Chorób Wewnętrznych 

i Diabetologii i włączenie w strukturę Wydziału Lekarskiego II
- zmianę nazwy Katedry i Kliniki Ftyzjopneumonologii na Katedra i Klinika 

Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej 
- zawarcie umowy z Uniwersytetem w Genewie i z Wydziałem Medycznym 

Uniwersytetu w Edynburgu.

Senat zaopiniował wnioski o odznaczenia państwowe i o Nagrodę im. Włady-
sława Biegańskiego. Senat wyraził zgodę na: 

- powołanie prof. dr hab. Marii Rybczyńskiej na kierownika Katedry i Za-
kładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej 

- pozytywnie zaopiniował wniosek o powołanie dr. hab. Andrzeja Szyszki 
na stanowisko profesora nadzwyczajnego 

- udzielenie urlopu bezpłatnego lek. Mirosławowi Szczepańskiemu 
- podjęcie działań zmierzających do utworzenia na Wydziale Nauk o Zdro-

wiu kierunku elektroradiologia
- współorganizowanie Międzynarodowego Sympozjum Naukowego 

“Wschód-Rosja-Zachód”.

W dniu 25 czerwca Senat:
- wprowadził zmiany w statucie Szpitala Klinicznego Przemienienia Pań-

skiego 
- nie wyraził zgody na wprowadzenie zmian w statucie Szpitala Klinicznego 

im. Heliodora Święcickiego
- zatwierdził sprawozdanie finansowe szpitali klinicznych za rok 2007 
- ustalił warunki przyjęć na 4-letnie Stacjonarne i Niestacjonarne Studia 

Doktoranckie w roku akademickim 2009/2010 i limit przyjęć na studia 
doktoranckie w roku akadem 2008/09 

- zmienił uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przyjmowania na 
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studia w części dot. studiów pomostowych na kierunkach pielęgniarstwo  
i położnictwo 

- wprowadził zmianę w uchwałę w sprawie ustalenia terminów egzaminów 
wstępnych dla kandydatów na studia niestacjonarne I stopnia na kierunki 
pielęgniarstwo i położnictwo

- wyraził zgodę na utworzenie Kliniki Neurologii i Chorób Naczyniowych 
Układu Nerwowego w Katedrze Neurologii (na bazie ZOZ MSWiA) i wyłą-
czenie z Katedry Medycyny Społecznej Zakładu Historii Nauk Medycznych 
oraz przekształcenie w Katedrę i Zakład Historii Nauk Medycznych; wyłą-
czenie Kliniki Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki z Katedry 
i Kliniki Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych,  
i przekształcenie w Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych, Metabo-
licznych i Dietetyki 

- rozpatrzył odwołania od negatywnych ocen wydziałowych komisji 
- pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie na stanowisko profesora 

zwyczajnego - prof. dr. hab. Jaromira Budzianowskiego. 

Senat w czasie posiedzenia wyraził zgodę na następujące powołania: 
- prof. dr hab. Krystyny Czyżewskiej na kierownika Zakładu Biologii Chorób 

Cywilizacyjnych 
- prof. dr hab. Teresy Matthews-Brzozowskiej na kierownika Kliniki Orto-

doncji 
- prof. UM dr. hab. Andrzeja Szyszki na ordynatora-kierownika II Kliniki 

Kardiologii 
- prof. dr Elżbiety Nowakowskiej na kierownika Katedry i Zakładu Farma-

koekonomiki i Farmacji Społecznej 
- prof. UM dr. hab. Macieja Wilczaka na kierownika Zakładu Edukacji 

Medycznej. Senat nie wyraził zgody na udzielenie urlopu bezpłatnego dr. 
med. Andrzejowi Wierzbickiemu. 

W dniu 23 lipca Senat:
- uchwalił plan rzeczowo-finansowy na rok 2008 
- ustalił obowiązujący w roku akademickim 2008/2009 wymiar pensum 

dydaktycznego dla pracowników na stanowiskach naukowo-dydaktycz-
nych i dydaktycznych oraz doktorantów

- zwiększył limit przyjęć z 45 do 50 na I rok studiów doktoranckich 
- wyraził zgodę na przedłużenie o jeden rok mianowania na stanowisko 

profesora nadzwyczajnego prof. UM dr hab. Ireny Matławskiej z Katedry 
i Zakładu Farmakognozji i prof. UM dr. hab. Juliusza Przysławskiego 
z Katedry i Zakładu Bromatologii 

- wyraził zgodę na powołanie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Podyplomowego 
Studium Arteterapii 

- wyraził zgodę na ogłoszenie i przeprowadzenie dodatkowego naboru na 
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WNoZ, studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunki: fizjoterapia, 
ratownictwo medyczne i zdrowie publiczne 

- wyraził zgodę na przeprowadzenie II naboru na Wydział Farmaceutyczny, 
kierunek Kosmetologia studia pierwszego stopnia, niestacjonarne 3-letnie, 
płatne, na rok akademicki 2008/2009

- uchwalił zmiany w Regulaminie Studiów, Planie Wydawniczym na 2008 
rok oraz Regulaminie Centrum Nauczania w Języku Angielskim.
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REKTOR UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu
 

Uchwała nr 81/2008
Senatu Uniwersytetu Medycznego 

im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
z dnia 28 maja 2008 roku

w sprawie przekształcenia Wydziału Nauk o Zdrowiu i Wydziału Lekarskiego 
II Senat działając na podstawie § 11 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uchwala, co następuje:

§1
Z Wydziału Nauk o Zdrowiu, wyłącza się Klinikę Chorób Wewnętrznych i Dia-
betologii i włącza się w strukturę Wydziału Lekarskiego II.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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RADA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I

Posiedzenia Rady Wydziału odbyły się 14 maja i 18 czerwca 2008 roku.

W dniu 14 maja Dziekan wręczył nominację na kierownika Zakładu Aneste-
zjologii Doświadczalnej Katedry i Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
dr hab. Hannie Billert.

Rada Wydziału powzięła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk 
medycznych lek. Aleksandrze Majewicz, lek. Andrzejowi Karaś-Kaweckiemu 
i lek. Krzysztofowi Rożnowskiemu.

Rada Wydziału jednogłośnie wypowiedziała się za udzieleniem dalszego urlopu 
naukowego od 1.09.2008 do 31.08.2009 lek. Mirosławowi Szczepańskiemu.

Rada Wydziału jednomyślnie wypowiedziała się za przedłużeniem umów 
od 1.10.2008 – 31.12.2008 (bez pełnienia funkcji kierowniczej) prof. dr hab. 
Wiesławie Biczysko, prof. dr. hab. Andrzejowi Obrębowskiemu, prof. dr. hab. 
Januszowi Paluszakowi, prof. dr. hab. Władysławowi Manikowskiemu, prof. 
dr. hab. Janowi Żeromskiemu i prof. dr. hab. Andrzejowi Karwowskiemu i za 
przedłużeniem umów na ¼ etatu w roku kalendarzowym 2009 prof. dr hab. 
Alinie Warenik-Szymankiewicz, prof. dr. hab. Zygmuntowi Przybylskiemu 
oraz za przedłużeniem zatrudnienia na ¼ etatu w roku kalendarzowym 2009: 
prof.dr. hab.Wiesławy Biczysko, prof. dr. hab. Andrzeja Obrębowskiego, prof. 
dr.hab.Janusza Paluszaka, prof. dr. hab. Władysława Manikowskiego, prof. 
dr.hab.Jana Żeromskiego, prof.dr.hab.Andrzeja Karwowskiego. W wyniku 
przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego nadano stopień doktora habi-
litowanego nauk medycznych w zakresie medycyny – onkologii dr n  med  
Marii Małgorzacie Litwiniuk, adiunktowi Katedry Onkologii oraz dr. n. med. 
Tomaszowi Kotwickiemu, adiunktowi Katedry i Kliniki Ortopedii i Trauma-
tologii Dziecięcej.

Rada Wydziału, po wysłuchaniu wykładu habilitacyjnego, powzięła uchwałę 
o uznaniu stopnia naukowego docenta uzyskanego przez prof. AWF doc. Ma-
cieja Pawlaka na Uniwersytecie w Wurzburgu za równorzędny z odpowiednim 
polskim stopniem naukowym doktor habilitowany nauk medycznych w za-
kresie biologii medycznej 

Rada Wydziału powzięła uchwałę o nadaniu tytułu naukowego profesora nauk 
medycznych w zakresie medycyny – ginekologii i położnictwa prof. UM dr. hab. 
Piotrowi Jędrzejczakowi i o przekazanie wniosku do Centralnej Komisji ds. 
Stopni i Tytułu Naukowego. Członkowie Rady Wydziału zadecydowali o wy-
borze recenzentów w związku z wnioskiem o tytuł naukowy profesora dla dr 
hab. Ewy Nowak-Markwitz, prof. UM dr. hab. Witolda Kędzi oraz o wyborze 
komisji w związku z wnioskiem o tytuł naukowy profesora dla prof. UM dr 
hab. Sylwiii Grodeckiej-Gazdeckiej i prof. UM dr. hab. Piotra Kowala.
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Rada Wydziału wszczęła postępowanie habilitacyjne i dokonała wyboru Ko-
misji w przewodzie habilitacyjnym dr n. med. Arlety Kowala-Piaskowskiej, dr 
n. med. Malwiny Czarny-Ratajczak i dr. n. med. Rodryga Ramlaua.

Rada Wydziału dokonała wyboru recenzentów w przewodzie doktorskim na-
stępujących lekarzy: Adama Szczecińskiego, Agnieszki Szafińskiej, Grzegorza 
Grunda, Bogdana Kopcia i Agaty Frajdenberg. Wszczeto następujące przewody 
doktorskie: mgr pedag. Anny Żebryk-Stopa, lek. Anny Sokolskiej, lek. Joanny 
Kocyłowskiej, mgr piel. Teresy Stańczyk, lek. Pawła Juszkata, mgr techn. ży-
wienia Iwony Koźlickiej, mgr biol. molek. Agnieszki Wojtkowiak-Giera. 

W dniu 18 czerwca Rada Wydziału Lekarskiego I pożegnała śp. prof. zwycz. 
dr  hab  Ryszarda Bernata, emerytowanego profesora zwyczajnego Katedry 
i Zakładu Fizjologii, zmarłego 13 maja 2008 roku.

Rada Wydziału zaakceptowała przyznanie urlopu naukowego mgr. Piotrowi 
Solarczykowi od 1.07.08 – 19.07.2008 i nie przyznała urlopu naukowego bez-
płatnego dr. Andrzejowi Wierzbickiemu od 12.07.2008 do 11.07.2009.

Rada Wydziału upoważniła Kolegium Dziekańskie do załatwiania ważnych 
i pilnych spraw w okresie wakacyjnym od 1 07 2008 do 30 09 2008 r 

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wyróżnienie następujących prac 
doktorskich: dr n. med. Moniki Serdyńskiej-Szuster, dr n. med. Agaty Łakomy, 
dr. n. med. Marka Balińskiego, dr n. med. Anny Słodkowicz-Kowalskiej i dr. 
n. biol. Tomasza Krauze. Powzięto też uchwałę o nadaniu stopnia naukowego 
doktora nauk medycznych: lek. Magdalenie Fundowicz, lek. Monice Serdyń-
skiej-Szuster, lek. Agacie Łakomy, lek. Agacie Frajdenberg, lek. Bartoszowi 
Sokołowi, lek. Markowi Babińskiemu, lek. Iwonie Rospond-Kubiak, lek. 
Waldemarowi Szabłońskiemu, lek. Agnieszce Ciesielskiej oraz doktora nauk 
biologicznych: mgr Annie Słodkiewicz-Kowalskiej, mgr. Tomaszowi Krauze, 
mgr Wiesławie Przybyszewskiej.

Rada Wydziału nadała stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych 
dr n. przyr. Annie Kowalskiej, adiunktowi Zakładu Funkcji Kwasów Nukle-
inowych Instytutu Genetyki Człowieka PAN, w zakresie nauk medycznych 
(biologia medyczna)  

Dokonano wyboru recenzenta w związku z wnioskiem o stanowisko profesora 
zwyczajnego dla prof. dr. hab. Stanisława Owaki, w związku z wnioskiem o ty-
tuł naukowy profesora dla prof. UM dr hab. Sylwii Grodeckiej-Gazdeckiej i dla 
prof. UM dr. hab. Piotra Kowala. Wybrano komisję w związku z wnioskiem 
o tytuł naukowy profesora dla doc. dr. hab. Przemysława Mrozikiewicza.

W głosowaniu jawnym zaakceptowano powołanie Kliniki Neurologii Chorób 
Naczyniowych Układu Nerwowego Katedry Neurologii na bazie Szpitala MSW 
w Poznaniu oraz wyłączenie z Katedry Medycyny Społecznej Zakładu Historii 
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Nauk Medycznych i przekształcenie w Katedrę Historii Nauk Medycznych 
Wydziału Lekarskiego I.

Dokonano wyboru recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dr n. med. Mal-
winy Czarny-Ratajczak, dr n. med. Arlety Kowala-Piaskowskiej i dr. n. med. 
Rodryga Ramlaua. Wszczęto następujące przewody habilitacyjne: dr. n. med. 
Piotra Leszczyńskiego, dr n. med. Anny Sienkiewicz i dr. n. med. Sławomira 
Michalaka.

Dokonano wyboru recenzentów następujących rozpraw doktorskich: lek. Anny 
Kierzynki, mgr techn. żyw. Iwony Koźlickiej, lek. Dominika Majewskiego, mgr 
fizjot. Wiolety Ostiak, lek. Pawła Juszczaka, lek. Barbary Maciejewskiej, mgr 
biol. molek. Agnieszki Wojtkowiak-Giera i lek. Piotra Czarneckiego. Wszczęto 
przewody doktorskie następującym osobom: lek. Małgorzacie Szpakowskiej, 
lek. Krzysztofowi Derwichowi, mgr biot. Monice Zakrzewskiej, lek. Joannie 
Prusinowskiej, lek. Witoldowi Porzuckowi, lek. Marcinowi Kormanowi, lek. 
Joannie Celban, lek. Ewie Duczmal, lek. Annie Marii Barciszewskiej, mgr piel. 
Jadwidze Rzempowskiej, mgr piel. Kamili Gawłowicz, lek. stom. Agnieszce 
Marii Pernak, mgr pedag. medialnej Joannie Bulak-Joniec, lek. Rafałowi 
Piestrzeniewiczowi 

Dokonano wyboru komisji w przewodzie doktorskim mgr psychol. Ewy Mi-
sterskiej, lek. Joanny Michałowskiej i mgr biol. Justyny Turek-Plewy.

Dziekan Wydziału Lekarskiego I prof. dr hab. Władysław Manikowski, 
w związku z zakończeniem kadencji dziekańskiej, przedstawił członkom Rady 
Wydziału efekty pracy mijającej kadencji oraz podziękował prodziekanom: 
prof. P. Majewaskiemu i prof. S. Sajdakowi za wieloletnią współpracę. Prodzie-
kani ze swej strony złożyli podziękowania Dziekanowi oraz wręczyli bukiet 
róż, do podziękowań przyłączyli się członkowie Rady Wydziału. 
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SPRAWOZDANIE
z działalności Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Me-

dycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - za rok akade-
micki 2007/2008

I.DZIEKANI i PRODZIEKANI WL I

l.DZIEKAN WLI 
Prof.dr hab. Władysław MANIKOWSKI od 1.09.2002r.
/Prodziekan - od 1 09 1996 roku do 31 08 2002r /

2.PRODZIEKANI WL I 
Prof.dr hab. Przemyslaw Majewski od 15.05.2000r.
Prof dr hab  Stefan Sajdak od 1 09 2005r 
Prof. UM dr hab. Ryszard Marcinak od 1.09.2005r.

II.SKŁAD RADY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I

- posiedzenia Rady Wydziału odbywają się regularnie jeden raz  
w miesiącu /czyli 9 x w roku/ i jedno posiedzenie wspólne z Wydziałem 
Lekarskim II poświęcone zagadnieniom dydaktyki.

W skład Rady Wydziału wchodzą samodzielni pracownicy nauki – profesoro-
wie i doktorzy habilitowani, przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademi-
ckich, pracowników naukowo-technicznych, studentów oraz samodzielnych 
pracowników naukowych zatrudnionych na godzinach – ponadto zapraszani 
są emerytowani profesorowie i doktorzy habilitowani z głosem doradczym, bez 
udziału w głosowaniu oraz przedstawiciele innych wydziałów naszej uczelni 
i związków zawodowych. Skład Rady Wydziału Lekarskiego I ulegał zmianie 
w miarę uzyskiwania stopnia naukowego doktora habilitowanego –  jak również 
w związku z przechodzeniem emeryturę oraz w przypadku studentów, którzy 
w związku z ukończeniem studiów odchodzą z uczelni.

III. PRZEDSTAWICIELE RADY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UMP- 
do SENATU UMP w okresie 2005 - 2008 :

Prof.dr hab. Wojciech CICHY 
Profdr hab.Michał DREWS 
Prof.dr hab.Bogdan PAWLAK 
Prof.dr hab.Aldona SIWIŃSKA
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- przedst.pozost.naucz.akad.: 
dr n.med.Maciej Cymerys 
dr n med Krzysztof Kordel

- przedst.Samorz.Studenc:
Anna KACZMAREK-stud.V r.lek. MARCIN SAS stud. VI r. IV.

KOMISJE RADY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO:
KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE

1.Przewodniczący - Dziekan WL I
Prof.dr hab.Władysław MANIKOWSKI
2.Prodziekani WL I 
Prof.dr hab.Przemysław Majewski
Prof dr hab Stefan Sajdak
Prof.UM dr hab.Ryszard Marckiiak
3.Przedst. NSZZ „Solidarność” 
Dr n.przyr.Anna Pioruńska-Mikołajczak
4.Przedst.Zw.Zaw.Prac. 
UMP Dr n.medJerzy Gałecki
5.Przedst.Samorządu Studenckiego 
Anna Kaczmarek stud. V r.lek.

Dla załatwiania ważniejszych spraw /stopnie, tytuły naukowe, obsady Katedr, 
Klinik, Zakładów, powoł. jednostek itp. – akceptowane przez Radę Wydziału 
- powoływano również komisję w sprawie nagród naukowych i dydaktycznych 
Ministra Zdrowia z uprawnieniami Rady Wydziału. Wszystkie propozycje 
komisji były dyskutowane i głosowane na posiedzeniu Rady Wydziału Le-
karskiego I 

KOMISJA Konkursowa ds. zatrudnienia i awansów nauczycieli aka-
demickich na kadencje 2005/2008: 

1.Dz.WL I - przewodniczący Prof.dr hab.Władysław MANIKOWSKI 
2.Prof.AM dr hab.Anna Bręborowicz 
3.Prof.dr hab.Przemysław Majewski 
4.Prof.dr hab.Janusz Pałuszak 
5.Prof.AM dr hab.Jerzy G.Wójtowicz 
ó.Prof.dr hab.Andrzej Szulc 
7.Prof.dr hab.Danuta Pupek-Musialik
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KOMISJA ocen nauczycieli akademickich na kadencję 2005-2008: 

1.Dz.WL I - przewodniczący Prof.dr hab. Władysław MANIKOWSKI 
2 Prof dr hab Bogdan Pawlak 
3.Prof.dr hab.Krystyna Boczoń 
4.Prof.dr hab.Aldona Siwińska 
5.Prof.AM dr hab.Andrzej Karwowski 
6.Dr hab.Alicja Krzyżaniak 
7.Dr hab.Bożena Wiskirska-Woźnica 
8.Dr hab.Ewa Nowak-Markwitz 
9.Prof.dr hab.Janusz Paluszak 
10 Prof dr hab  Witold Szyfter

KOMISJA WYDZIAŁOWA
 ds.opiniowana wniosków o stanowisko profesora

nadzwyczajnego na kadencje 2005-2008: 

l.Dz.WL I - przewodniczący Prof.dr hab. Władysław MANIKOWSKI 
2.Prof.dr hab.Teresa Torlinska 
3.Prof.dr hab.Andrzej Wykrętowicz 
4.Prof.dr hab.Andrzej Jankowski 
5 Prof dr hab Stefan Sajdak 
ó.Prof.dr hab.Bogdan Pawlak 
7.Prof.dr hab.Przemyslaw Majewski 
8.Prof.dr hab.Alina Warnik-Szymankiewicz 
9.Prof.dr hab. Wojciech Golusiński 

RADY PEDAGOGICZNE 

- dla każdego roku studiów posiedzenia odbywały sięminimum raz w roku: 
OPIEKUNOWIE ROKU-są jednocześnie PRZEWODNIC.RAD PEDAGO-
GICZNYCH. Powoływani są też PEŁNOMOCNICY 

 ds.PRAKTYK WAKACYJNYCH OPIEKUNOWIE 
 lat studiów w r.akad. 2007/2008:

I rok – dr hab.Marek Pietryga 
 Kl.Poł.i Chor.Kob.K/G-Poł.i Onko.Ginek.

II rok – dr n.med. Wiesław Bryl
 K.i Kl.Ch.Wewn.Zab.Metab.i Nadc.Tętniczego

III rok – prof.UM dr hab. Waldemar Bobkowski 
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 Kl.Kard.i Nefrol. Dziecięcej I Kat. Pediatrii

IV rok – dr hab.Aldona Woźniak 
 Kat  i Z Patomorfol Klinicznej

V rok – dr hab.Robert Spaczyński
 Kl.Niepłodn.i Endokr.Rozrodu K.G.JPoł.i Onk.Gin.

VI rok – dr hab.Piotr Sosnowski
 Zakł.Radiologii Klinicznej KatRadiologii

PEŁNOMOCNICY DS.PRAKTRYK WAKACYJNYCH

I rok – dr n biol Piotr Nowosad K i Z Biol i Parazytologii Lekarskiej
II rok – dr n.med.Maria Łabędzka-Gardy K. i Zakł.Fizjologii
III rok – dr n.med.Tadeusz Pawełek K. i Zakł.Patomorfologii Klinicznej
IV rok –prof.dr habJacek Zachwieja Nefrol.Dziec.I Kat Pediatrii
V rok – dr hab.Magdalena Pisarska-Krawczyk Kl.Ginek.Operac. K.Gin.,Poł.

i Onk.Ginek.

V. W roku akademickim zmarli
 
 Prof.dr hab.Eligiusz Preisler, emeryt. Kier. Kat Kardiol i Zakł.Fizjologii 

w latach 1974-1979 / Kier.Stud.WF w latach 1954 - 1974 Kier.KatMe-
dycyny Sportu w latach 1961-1970/ - zmarł 29 lutego 2008 r.

 Prof.dr hab.Wanda Rożynek-Łukanowska b. długoletni pracownik nauko-
wy Katedry i Zakładu Fizjologii /d 1966 roku Kier.Zakł.Fizjologii AWF 
Poznań/ - zmarła 20 lutego 2008 r.

 Prof.dr hab. Ryszard Bernat, wieloletni prac. naukowy Katedry i Zakładu 
Fizjologii Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Po-
znaniu - zmarł 13 maja 2008 roku.

VI. TYTUŁY NAUKOWE I STOPNIE NAUKOWE 
rok akad.2007 - 2008:

1. Tytuł naukowy profesora
 7 osób /otrzymali u Prezydenta RP/
- zatwierdzeni /Elżbieta Karczmarek, Jacek Wysocki,Jarosław Walkowiak 

Jacek Zachwieja, Ewa Wender-Ożegowska,Leszek Romanowski i Maria 
Siemionów, czeka na wręczenie przez Prezydenta -1 osoba /Dorota Zo-
zulińska-Ziółkiewicz/ - wysłano do zatwierdzenia-1 osoba/Piotr Jędrzej-
czak/
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- w toku załatwiania - u recenzentów 2 osoby /Anna Bręborowicz, Danuta 
Januszkiewicz-Lewandowska/ -przygot.do rec. 4 osoby /CK - Ewa Nowak-
Markwitz, Witold Kędzia/

 UMP - Sylwia Grodecka-Gazdecka, Piotr Kowal /
stanowisko profesora zwyczajnego 
- stanowisko profesora nadzwyczajnego 2 osoby
 / Ewa Wender-Ożegowska, Marek Niedziela/
- habilitacje 11 osób /Wiesław Bryl, Andrzej Minczykowski, Anna Gotz-

Więckowska, Przemysław Mańkowski, Grzegorz Dworacki, Hana Billert, 
Hanna Krauss, Danuta Ostalska-Nowicka, Maria Małgorzata Litwiniuk, 
Tomasz Kotwicki, Anna Kowalska

 stopnie naukowe doktora nauk medycznych - 32 osoby
 stopnie naukowe doktora nauk biologicznych - 8 osób
- wszczętych przewodów doktorskich - 41 osób

W poniedziałek 30 czerwca 2008 roku w Pałacu Działyńskich -sala Czerwona 
odbyła się uroczysta promocja doktorska 42 doktorów.

VII. STUDIA

Rekrutacja na studia w okresie sprawozdawczym prowadzona była przez Wy-
działową Komisję Rekrutacyjną. Zał. przebieg rekrutacji na studia na wydz.
lek. l i tryb postępowania STUDENTÓW po I, II, III, IV i V roku obowiązuje 
28 dniowa praktyka wakacyjna--studenci otrzymują książeczki praktyk.

Zajęcia są prowadzone zgodnie z obowiązującym planem studiów Od roku 
1998/1990 wprowadzono zajęcia z semiotyki na II roku studiów a od I roku 
pkty kredytowe. Od 1999 - 2000 wprowadzono fakultety do wyboru przez 
studenta. Od roku 1985 studenci otrzymują stypendia za naukę - w przypadku 
uzyskania odpowiedniej średniej.

W roku akad.2007/2008 STYPENDIA Ministra Zdrowia otrzymali:
1. Monika Szarszewska – VI rok lek
2. Paweł Żebryk – VI rok lek
3. Adam Czyżyk – VI rok lek

Na I roku studiów na Wydziale Lekarskim I -jak co roku, zorganizowano w mar-
cu br. spotkanie z kandydatami na studia lekarskie - tzw. „drzwi otwarte”. Na 
przełomie sierpnia i września odbędzie się egamin testowy językowy dla osób 
przyjętych na wydział lekarski stacjonarnych i niestacjonarnych.

STUDENCI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I r. kad. 2007/2008 258 - niestacjon.55
 Absolwenci 2007/2008-223

DYPLOMATORIUM Wydziału Lekarskiego I odbędzie się w Auli UAM  
w sobotę 25.10.2008 r. godz. – podczas dyplomatorium zostaną odnowione 
dyplomy lekarza po 50 latach pracy zawodowej, około 125 osób.
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VIII. 

Od 1 października 2008 roku przechodzą na emeryturę” prof.dr hab.Wiesława 
Biczysko, prof.dr hab. Andrzej Obrębowski, prof.dr hab.Janusz Paluszak, prof.
dr hab.Władysław Manikowski, prof.dr hab.Jan Żeromski, prof.UM dr hab. 
Andrzej Karwowski. 

IX

DZIAŁALNOŚĆ naukowo-organizayjna i dydaktyczna Wydziału Lekarskiego I: 
Rada Wydziału opiniowała powoływanie jednostek organizacyjnych oraz 
zgodnie ze Statutem obsadę stanowisk kierowniczych Ordynatorów Oddziałów  
i innych jednostek organizacyjnych; sprawy zatrudnienia i awansów – zgodnie 
z decyzją Rady Wydziału przekazane zostały specjalnej komisji – również oceny 
nauczycieli akademickich  Powołane Komisje przewodów doktorskich i habili-
tacyjnych często wnoszą uwagi, co przyczynia się do podniesienia jakości prac 
promocyjnych.Dziekanat Wydziału Lekarskiego I włączony jest od podstaw 
w integrację z wydziałem anglojęzycznym WLII - na podstawie szczegółowych 
programów i jego unowocześniania jak również wniosków samorządu stu-
denckiego. Jesteśmy otwarci na wprowadzenie zmian większych i szerszych 
w zależności od konkretnych propozycji - zgodnie z planem.
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Dziekanat Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego
 im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

    2002/03 2003/04  2004/05 2005/06 2006/07  2007/08

tyt nauk  profesora 3 3 1 - - 8  =15
stanow prof zwycz  2  1 4 2 5 -  =14
stanow prof nadzw  6 12 5 6 8 2  =39
habilitacje   8 9 15 5 7 11  =55
doktor nauk medycz 30 42 35 43 38 32  =220
doktor nauk biologicz  2 1 12 8 14 8  =45 
wszczęcie przewodów 46 67 45 27 48 41  =274
odnow  dypl po 50 Lpr 90 133 114 - 138 125  =600 
promocje doktorskie 38 39 48 51 54 42  =272

U recenzentów
- Tyt.n.prof. prof.UM dr hab.Anna Bręborowicz 

prof.UM dr hab.Danuta Januszldewicz-Lewandowska
czekamy na recenzentów CKd/sSiT

- Tyt.n.prof. dr hab. Ewa Nowak-Markwitz 
Prof.UM dr hab. Witold Kędzia 
Sprawa wyboru rec  na RWL I 18 06 2008 r 

- Tyt.n.prof. Prof.UM dr hab.Sylwia Grodecka-Gazdecka 
Prof.UM dr hab.Piotr Kowal 
Doc.dr hab.Przemysław Mrozikiewicz - wsz.i wyb.kom. 18.06.2008 r. 

- Stanowisko prof.zwyczajnego, Prof.dr. hab. Stanisław Nowak-wyb.rec.RWLI 
18 6 2008r  

- Habilitacje - w toku 
U recenzentów Dr Robert Juszkat
Do recenzentów - CKd/sSiT po RWL 18.06.2008 r. 
Dr Malwina Czarny-Ratajczak 
Dr Atleta Kowala-Piaskowska 
Dr Rodryg Ramlau 
Wszczęcie postępowania-wybór Komisji 18.06.2008r.
Dr Piotr Leszczyński 
Dr Anna Sinkiewicz 
Dr Sławomir Michalak
Dz.WL I Prof.drhab. 
Władysław MANIKOWSKI 1.09.2002r./Prodz. 1.9.1996-31.8.2000
Prodz.WL prof.dr hab.Przemysław Majewski od 15.5.2000 r.
Prof dr hab Stefan Sajdak od 1 9 2005r 
Prof.dr hab..Ryszard Marciniak od 1.9.2005r.
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Posiedzenia RWL I 9 x w roku + jedno wspólne z WL II poświęc.dydaktyce 
i osobno na posiedzeniach RWL XII, I,II,III poświęcone dydakt.I i II, HI i IV 
r.oraz V i VI r.
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Uroczysta promocja doktorska
Pałac Działyńskich w Poznaniu poniedziałek 30 czerwca 2008 roku

Doktorant                                                Promotor
l.dr n.med. Krzysztof GREBERSKI  prof.dr hab. Ryszard KALAWSKI 
2.dr n.med. Bartosz SOKÓŁ   prof.dr hab. Stanisław NOWAK 
3.dr n.med. Marek BALIŃSKI   prof.dr hab. Henryk WYSOCKI 
4.dr n.biol. Tomasz KRAUZE   prof.dr hab. Henryk WYSOCKI 
5.dr n.med. Iwona Rospond-KUBIAK  dr hab. Jarosław KOCIĘCKI 
6.dr n.med. Agata FRAJDENBERG   profdr hab. Krystyna PECOLD 
7.dr n.biol. Anna Słodkowicz-KOWALSKA  prof.dr hab. Anna C. MAJEWSKA 
8.dr n.biol. Małgorzata STAŃCZYK  prof.dr hab. Jacek ŁUCZAK 
9.dr n.med. Magdalena Badura-STRONKA  prof.dr hab. Anna Latos-BIELEŃSKA
 lO.dr n.med. Katarzyna BŁOCHOWIAK prof UM dr hab. Henryk WITMANOWSKI
11. dr n.med. Joanna SKORACKA   prof.dr hab. Teresa TORLIŃSKA 
12.drn.biol. Andrzej KOSTYRJCO   prof.dr hab. Wiesław TRZECIAK
13.dr n.med. Tomasz MICHALAK  prof.dr hab. Jerzy ORŁOWSKI 
14.dr n.med. Jadwiga BUBIŃSKA   prof. UM dr hab. Jerzy T. MARCINKOWSKI 
15.dr n.biol. Janusz PRZYBBYLSKI  prof. UM dr hab. Jerzy T. MARCINKOWSKI 
ló.dr n.med. Aleksandra MAJEWICZ  prof. UM dr hab. Jerzy T. MARCINKOWKSI 
17.dr.n.med. Anna CIESIELSKA  prof. UM dr hab.. Jerzy T. MARCINKOWSKI 
18.dr n.biol. Joanna Bartkowiak-WIECZOREK  doc.dr hab. Przemysław MROZIKIEWICZ 
19.dr n.biol. Magdalena JÓSIAK  prof.dr hab. Leszek PAWELCZYK 
20.dr n.med. Monika Serdyńska-SZUSTEK prof.dr hab. Leszek PAWELCZYK 
21.dr n.biol. Izabela RZEPCZYŃSKA prof. UM dr hab. Piotr JĘDRZEJCZAK
22.dr n.biol. Katarzyna Walczyk-MATYJA  prof.dr hab. Marek SPACZYŃSKI 
23 .dr n.med. Piotr MAGNOWSKI   prof.dr hab. Marek SPACZYŃSKI 
24.dr n.med. Mariusz WRÓBLEWSKI  dr hab. Ewa Nowak-MARKWITZ 
25.dr n.med. Katarzyna MIKOŁAJCZYK prof UM dr hab. Witold KĘDZIA 
26.dr n.med. Piotr SZCZUBLEWSKI  dr hab. Dariusz SZPUREK 
27.dr n.biol. Małgorzata DAWIDOWSKA prof.dr hab. Jacek WACHOWIAK 
28.dr n.med. Anna MANIA   prof.dr hab. Wojciech SŁUŻEWSKI 
29.dr n.med. Aleksandra SZCZEPANKIEWICZ prof. UM dr hab. Anna BRĘBOROWICZ 
30.dr n.med. Andrzej Karaś-KAWECKI  prof. UM dr hab. Anna BRĘBOROWICZ 
31.dr n.med. Krzysztof ROŻNOWSKI   prof. UM dr hab. 
      Danuta Januszkiewicz-LEWANDOWSKA 
32.dr n.biol. Wiesława PRZYBYSZEWSKA dr hab. Andrzej KĘDZIA
33.dr n.med. Jolanta LUBIN  prof.dr hab. Janina MARKOWSKA 
34.dr n.med. Michał GŁYDA  prof. dr hab. Michał DREWS 
35.dr n.med. Agnieszka WASILEWSKA  prof. UM dr hab. Ryszard MARCINIAK 
      prof.dr hab. Andrzej SZKARADKIEWICZ 
36.dr n.med. Izabela Chudzicka-STRUGAŁA prof.UM dr hab. Ryszard MARCINIAK 
      prof.dr hab. Andrzej SZKARADKIEWICZ
Nr 35 i 36 praca wspólna 
37.dr n.med. Waldemar SZABŁOŃSKI prof. UM dr hab. Ryszard MARCINIAK 
38.dr n.med. Magdalena FUNDOWTCZ prof. UM dr hab. Jacek SZMEJA 
39.dr n.med. Joanna WIESE  prof.dr hab. Władysław MANIKOWSKI 
40.dr n.med. Marek TOMASZEWSKI prof.dr hab. marek NAPIONTEK 
41.dr n.med. Agata ŁAKOMY  dr hab. Maciej GŁOWACKI
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Przemówienie prof.Andrzeja Obrębowskiego podczas uroczystej 
promocji doktorskiej

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

Witam serdecznie na uroczystej promocji doktorskiej Wydziału Lekarskiego I Uni-
wersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego. Spotykamy się w Sali Czerwonej 
Pałacu Działyńskich w sercu starego miasta, w sąsiedztwie kamienic, w których swego 
czasu mieszkali znakomici lekarze poznańscy: Józef 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 ginekolo-
gii. Tutaj odbywały się spotkania poznańskich uczonych, lekarzy i społeczników, którzy 
w 1857 r. utworzyli Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Poznańskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk było ważną instytucją w historii studiów uniwersyteckich w Poznaniu 
od Akademii Lubrańskiego poprzez Akademickie Kolegium Jezuickie, któremu Zygmunt 
DDE Waza nadał prawa uniwersyteckie, do Wszechnicy Piastowskiej.

Panie i Panowie Doktorzy! 
Serdecznie gratuluję uzyskania pierwszego stopnia naukowego.
Praca doktorska wprawdzie nie ma na celu odkrycia rzeczy dotychczas nieznanych 
- chyba, że komuś wyjątkowo szczęście będzie dopisywało, ale powinna być dowodem 
umiejętności rozwiązania postawionego przez promotora lub zaproponowanego przez 
doktoranta problemu Gratuluję Paniom i Panom Profesorom promotorom przewodów 
doktorskich. Jestem przekonany, że przekazaliście Państwo swoim doktorantom nie tylko 
umiejętność metodologicznie poprawnego podejścia do problemu naukowego, ale także 
choćby cząstkę entuzjazmu towarzyszącego poszukiwaniom i poznawaniu prawdy.
Organizator i pierwszy Dziekan naszego poznańskiego Wydziału Lekarskiego prof. 
Adam Wrzosek pisał w wydanych w 1919 „Myślach o reformie Wydziału Lekarskiego” : 
„Profesor Wydziału Lekarskiego powinien być: po pierwsze uczonym, po wtóre nauczy-
cielem, po trzecie wychowawcą; harmonijne połączenie tych warunków w doskonałym 
stopniu tworzy właśnie ideał profesora”.Chciałbym życzenia swoje dla promowanych 
dziś Pań i Panów doktorów wyrazić słowami Richarda Feynmana, laureata nagrody 
Nobla w zakresie fizyki, który do abiturientów California Institute of Technology, w 1974 
r. powiedział:” Miejcie oczy szeroko otwarte, bądźcie krytycznie nastawieni do wszyst-
kiego, nie przyjmujcie żadnej prawdy bez głębszego zastanowienia, 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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Przemówienie Dziekana Wydziału Lekarskiego I
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

na uroczystości promocji doktorskiej w dniu 30 czerwca 2008 r.
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 jedną z pierwszych grup, która po raz pierwszy otrzymuje promocje 
w ramach Uniwersytetu Medycznego.
Ta uroczysta promocja nawiązuje do ponad 85-letniej tradycji Uniwersytetu Poznań-
skiego. Dziś po raz pierwszy macie możność wystąpienia w togach, biretach wśród 
braci akademickich. Ukończyliście pierwszy, podstawowy, ale chyba najważniejszy 
etap w życiu naukowym stanowiący 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 ba-
dania 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 
Biologicznych.VS/ jednej z najlepszych Uczelni Medycznych w kraju, jak już wspomnia-
łem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. To duma, ale  
i wielki obowiązek. Bo przecież kontynujecie tradycję twórców Uniwersytetu Poznań-
skiego, 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 momencie uzyskania niepodległości potrzeba nam mło-
dych 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 
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 wspa-
niałym odkryciem młodych naukowców, młodych, bo przecież Andrew Fire urodzony 
w 1959 r., Craig Mallo w 1960 r. a wiec 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 
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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 poszukiwanie prawdy. Czy są granice tych poszukiwań 
jest to niezwykle trudne pytanie a jeszcze trudniejsza odpowiedź, gdyż jeszcze w latach 
75- tych ubiegłego stulecia wzywano do apelu zaprzestania badań molekularnych. Dzisiaj 
chyba nie ma możliwości badań naukowych bez badań molekularnych, ale także trzeba 
pamiętać o słowach Ojca Świętego skierowane 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 sytuacji 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 nie-
zbędną 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, sprawiedliwość, 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. Szcze-
gólnie ważne jest słowo roztropność i intelektualna uczciwość.
Szanowni Państwo, życzę wam abyście rozwijając swoje dziedziny wiedzy mogli być 
uczonymi, nauczycielami, wychowawcami, byście harmonijnie potrafili łączyć te wszyst-
kie warunki i tworzyć ideał naukowców, Szanowni Panie i Panowie Doktorzy, w imieniu 
własnym i Kolegium Dziekańskiego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z okazji dzisiejszej Promocji Doktorskiej skła-
dam Wam serdeczne gratulacje, jestem głęboko przekonany, że wielu z państwa 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 podjęli się tego trudnego zadania przeprowadzenia i obrony 
dysertacji Doktorskiej. Szczególnie wam gratuluję, wasz zapał do wiedzy, ambicja, wy-
trwałość mogą być wzorem dla młodszych kolegów. Gratuluję i dziękuję wszystkim PT 
Promotorom, to dzięki Waszej pracy, działalności i oddaniu Wydział nasz wzbogacił się 
o 42 nowych dr n. med. i biologicznych, dziękuję za dzisiaj i proszę o dalsze promocje 
gdyż o nauczycielach świadczą jego uczniowie. Szanowni Państwo Doktorzy jesteście 
dumą naszego Wydziału. Jeszcze raz serdecznie 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 scimus 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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RADA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO II

Posiedzenia Rady Wydziału odbyły się 7 i 21 maja oraz 11 czerwca 2008 roku.
W dniu 7 maja przeprowadzono kolokwium habilitacyjne dr. n. med Dariusza 
Iżyckiego, adiunkta Zakładu Immunologii Nowotworów Katedry Biotechnologii 
Medycznej i kolokwium habilitacyjne dr. n. med. Sergiusza Nawrockiego, ordy-
natora Oddziału Radioterapii ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskiego Centrum 
Onkologii w Olsztynie oraz nadano stopień doktora habilitowanego.Członkowie 
Rady Wydziału jednogłośnie poparli wniosek w sprawie zmiany nazwy Katedry 
i Kliniki Ftyzjopneumonologii na proponowaną Katedrę i Klinikę Pneumonologii, 
Alergologii i Onkologii Pneumonologicznej. Rada Wydziału poparła wniosek 
w sprawie przeniesienia Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii z Wydziału 
Nauk o Zdrowiu na Wydział Lekarski II. W dniu 21 maja powzięto uchwałę 
w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego dr n. med. Beaty Czarne-
ckiej, adiunkta Katedry i Zakładu Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej 
oraz dokonano wyboru komisji w sprawie rozprawy habilitacyjnej dr  n  med  
Macieja Oweckiego, asystenta w Katedrze i Klinice Endokrynologii. Nadano 
stopień naukowy doktora nauk medycznych z zakresu medycyny lek. Natalii 
Kawczyńskiej-Leda, lek. Bognie Roszkowiak, lek. Violecie Nowak.Wszczęto 
postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora nauk medycznych z zakresu 
medycyny prof. UM dr. hab. Grzegorzowi Oszkinisowi z Kliniki Chirurgii Ogólnej 
i Naczyń. Dokonano wyboru recenzentów w sprawie nadania tytułu profesora 
nauk medycznych z zakresu stomatologii prof. UM dr. hab. Ryszardowi Ko-
czorowskiemu z Zakładu Gerostomatologii Katedry Protetyki Stomatologicznej 
oraz z zakresu medycyny prof. UM dr. hab. Witoldowi Młynarczykowi z Kate-
dry i Kliniki Ftyzjopneumonologii. Wszczęto postępowanie i dokonano wyboru 
komisji w sprawie nadania tytułu naukowego profesora nauk medycznych 
z zakresu biologii medycznej prof. UM dr. hab. Julianowi Malickiemu, kierow-
nikowi Zakładu Elektroradiologii naszej Uczelni, dyrektorowi Wielkopolskiego 
Centrum Onkologii. Poparto wniosek komisji w sprawie kandydatury dr. hab. 
med. Andrzeja Szyszki na stanowisko profesora nadzwyczajnego w I Klinice 
Kardiologii Katedry Kardiologii 

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek w sprawie nostryfikacji 
stopnia naukowego doktora nauk przyrodniczych, uzyskanego na Freie Uni-
versitat Berlin (Niemcy) przez dr. Witolda Szaflarskiego. Dokonano wyboru 
komisji konkursowej w sprawie obsadzenia funkcji ordynatora - kierownika II 
Kliniki Kardiologii Katedry Kardiologii, kierownika Kliniki Ortodoncji Katedry 
Stomatologii Dziecięcej i kierownika Zakładu Biologii Chorób Cywilizacyjnych 
Katedry Chemii i Biochemii Klinicznej. Dziekan Wydziału poinformował ze-
branych, że zostały ogłoszone ogólnopolskie konkursy na wyżej wymienione 
funkcje. Zgodnie z wymogami Statutu Dziekan zaproponował skład Komisji 
Konkursowych:
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1. Konkurs na funkcję ordynatora – kierownika II Kliniki Kardiologii
- prof. dr hab. Stefan Grajek
- prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki
- prof. dr hab. Andrzej Wykrętowicz
- prof. dr hab. Wojciech Dyszkiewicz
- prof. UM dr hab. Grzegorz Oszkinis
- dr hab. Maciej Lesiak
2. Konkurs na funkcję kierownika Kliniki Ortodoncji
- prof. UM dr hab. Jerzy Sokalski
- prof. dr hab. Janina Stopa
- prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka
- prof. dr hab. Bogdan Miśkowiak
- prof. dr hab. Honorata Shaw
- dr hab. Anna Surdacka
3. Konkurs na funkcję kierownika Zakładu Biologii Chorób Cywilizacyj-

nych
- prof. dr hab. Lech Torliński
- prof. dr hab. Alicja Grzegorzewska
- prof. dr hab. Bogdan Miśkowiak
- prof. dr hab. Jerzy Głuszek
- dr hab. Maria Iskra
- dr hab. Marek Simon.

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie zaproponowany skład komisji 
konkursowych. Wszczęto następujące przewody doktorskie: mgr inż. Karo-
liny Andrałojć, lek. Jolanty Skalskiej-Sadowskiej, lek. Michała Grzeszczaka, 
lek. Łukasza Gąsiorowskiego, lek. Anny Wyszomirskiej, mgr biol. Grażyny 
Kurzawińskiej, lek. Karoliny Rabendy-Łąckiej. Wybrano recenzentów na-
stępujących rozpraw doktorskich: lek. Danuty Zaremba-Drobnik, lek. stom. 
Ewy Jundziłł-Bieniek, lek. Tomasza Urbanowicza, lek. Joanny Szulczyńskiej-
Gabor, lek. Katarzyny Olszewskiej, lek. Agnieszki Heymann-Szachcińskiej, 
mgr anal. med. Ewy Leporowskiej, lek. Marty Barańskiej. Dokonano wyboru 
komisji w sprawie następujących rozpraw doktorskich: lek. stom. Krzysztofa 
Sidorowicza, lek. Aleksandra Waśniowskiego, lek. Anny Kubiak i lek. Joanny 
Kreczyńskiej. 

W dniu 11 czerwca, po przeprowadzonym kolokwium habilitacyjnym, nadano 
stopień doktora nauk medycznych z zakresu stomatologii dr n. med. Beacie 
Czarneckiej, adiunktowi Katedry i Zakładu Biomateriałów i Stomatologii 
Doświadczalnej oraz wszczęto postępowanie w sprawie habilitacji dr. n. med. 
Macieja Oweckiego, asystenta w Katedrze i Klinice Endokrynologii, Przemiany 
Materii i Chorób Wewnętrznych. 
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Nadano stopień doktora nauk medycznych z zakresu medycyny następującym 
osobom: lek. Agnieszce Katarzyńskiej-Szymańskiej, lek. Beacie Brajer, lek. 
Magdalenie Jaskuła, lek. Ewie Teresiak-Mikołajczak, lek. Julii Popowskiej-
Drojeckiej, lek. Jarosławowi Astowi, lek. Magdalenie Kaczmarkiewicz-Fass, lek. 
Marcinowi Misterskiemu, lek. Barbarze Kupczyk, lek. Sylwi Dzięgielewskiej, 
lek. Waldemarowi Muszka oraz z zakresu stomatologii: lek. stom. Patrycji 
Deręgowskiej-Nosowicz, lek. stom. Anecie Adamowicz-Wieszczeczyńskiej, lek. 
stom. Piotrowi Andrysiakowi, lek. stom. Szymonowi Rzątowskiemu i z zakresu 
biologii mgr Danucie Pieczyrak i mgr. Maciejowi Skibińskiemu.

Dokonano wyboru recenzentów w sprawie nadania tytułu profesora nauk 
medycznych z zakresu medycyny prof. UM dr. hab. Grzegorzowi Oszkinisowi 
z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń, prodziekanowi Wydziału Lekarskiego 
II i z zakresu biologii medycznej prof. UM dr. hab. Julianowi Malickiemu, 
kierownikowi Zakładu Elekroradiologii, dyrektorowi Wielkopolskiego Cen-
trum Onkologii.

Dokonano wyboru komisji w sprawie nadania tytułu doctor honoris causa 
naszej Uczelni dr. Odedowi Langerowi z Uniwersytetu Columbia w Nowym 
Jorku.

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie kandydaturę prof. dr hab. med. 
Krystyny Czyżewskiej na funkcję kierownika Zakładu Biologii Chorób Cywi-
lizacyjnych, kandydaturę prof. dr hab. med. Teresy Matthews-Brzozowskiej na 
funkcję kierownika Kliniki Ortodoncji i kandydaturę dr. hab. med. Andrzeja 
Szyszki na funkcję ordynatora – kierownika II Kliniki Kardiologii Katedry 
Kardiologii 

Rada Wydziału w trzech głosowaniach wyraziła pozytywne opinie w nastę-
pujących sprawach: 

- w sprawie przeniesienia Kliniki Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych 
i Dietetyki do Katedry Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endo-
krynologicznej na Wydziale Lekarskiem I

- w sprawie przekształcenia Kliniki Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych 
i Dietetyki w Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych 
i Dietetyki

- w sprawie powołania przez JM Rektora komisji w celu rozpatrzenia spor-
nych kwestii lokalowych pomiędzy Kliniką Gastroenterologii, Żywienia 
Człowieka i Chorób Wewnętrznych a Kliniką Chorób Wewnętrznych, 
Metabolicznych i Dietetyki w razie przeniesienia tej ostatniej na Wydział 
Lekarski I 

Wszczęto następujące przewody doktorskie: lek. Adama Chichła, lek. Natalii 
Pytlińskiej, mgr Anety Konwerskiej i lek. Waldemara Olszewskiego. Dokonano 
wyboru recenzentów w sprawie następujących rozpraw doktorskich: lek. stom. 
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Krzysztofa Sidorowicza, lek. Aleksandra Waśniowskiego, lek. Anny Kubiak, 
lek. Joanny Kreczyńskiej i lek. Joanny Kowalskiej. Dokonano wyboru komisji 
w sprawie następujących przewodów doktorskich: lek. Joanny Witkowskiej, 
lek. Magdaleny Kubaszewskiej, lek. Jolanty Skalskiej-Sadowskiej.

Rada Wydziału wyraziła opinię w sprawie wyróżnienia następujących rozpraw 
doktorskich w roku akademickim 2007-2008: lek. Wojciecha Banachowicza, 
lek. Agnieszki Katarzyńskiej-Szymańskiej, lek. stom. Patrycji Deregowskiej-
Nosowicz, lek. Beaty Brajer, lek. Magdaleny Jaskuła, lek. Jarosława Asta, lek. 
stom. Anety Adamowicz-Wieszczeczyńskiej, lek. Magdaleny Kaczmarkie-
wicz-Fass, lek. Marcina Misterskiego, lek. stom. Szymona Rzatowskiego, lek. 
Sylwii Dzięgielewskiej i lek. Waldemara Myszka. Dokonano zmian w składzie 
Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia jakości Kształcenia. Zmiany te spowo-
dowane były wyborem prof. Grzegorz Oszkinisa na funkcję Prorektora Uczelni 
oraz przydzieleniem prof. Jerzemu Sokalskiemu innych zadań. W ich miejsce 
zaproponowano dr. hab. Wiesława Markwitza oraz dr hab. Agnieszkę Dobro-
wolską-Zachwiję. Obecnie skład Wydziałowego Zespołu jest następujący:

- prof. dr hab. Małgorzata Bruska
- dr hab. Agnieszka Dobrowolska-Zachwieja
- prof. dr hab. Wiesław Hędzelek
- prof. UM dr hab. Wanda Horst-Sikorska
- dr hab. Wiesław Markwitz
- dr hab. Tatiana Mularek-Kubzdela
- dr hab. Mariola Ropacka.

Przewodniczącym Zespołu został dr hab. Wiesław Markwitz.
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RADA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO

Posiedzenie Rady Wydziału Farmaceutycznego odbyły się w dniu 7 maja, 
17 czerwca i 9 lipca 2008 roku. W dniu 7 maja Przewodniczący Wydziało-
wej Komisji ds  konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze 
i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin prof. dr hab. T. 
Hermann, przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie wszczęcia pro-
cedury mianowania prof. dr. hab. Jaromira Budzianowskiego na profesora 
zwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii 
Roślin. Ponadto Komisja zaproponowała na recenzenta dorobku prof. dr hab. 
M. Goleniewską–Furman. Wniosek został poparty uchwałą Rady Wydziału.

Dziekan przedstawił protokół z posiedzenia Komisji ds. konkursu na kie-
rownika Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej. 
Rada Wydziału podjęła uchwałę popierającą kandydaturę prof. dr hab. Marii 
Rybczyńskiej na ww. funkcję.

Rada Wydziału wyraziła negatywną opinię w sprawie zmiany w Statucie 
Uczelni dotyczącej likwidacji oddziałów na Wydziałach naszej Uczelni. 

Rada Wydziału podjęła uchwałę o przyjęcie obrony pracy doktorskiej oraz 
o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk farmaceutycznych i wyróżnieniu 
rozprawy doktorskiej mgr farm., mgr chemii Judyty Cieleckiej-Piontek z Ka-
tedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej. Rada Wydziału podjęła uchwałę 
o przyjęcie pracy doktorskiej oraz o wyborze komisji do przeprowadzenia 
obrony doktorskiej mgr farm. Iwony Maliny z Katedry i Zakładu Technologii 
Postaci Leku. Następnie Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia 
przewodów doktorskich: mgr farm. Anny Froelich, mgr farm. Hanny Krom-
czyńskiej oraz powołania promotorów. 

Arkadiusz Opara, student V roku kier. farmacja z Akademii Medycznej 
w Gdańsku, przedstawił propozycję współpracy w ramach studenckiego 
programu dydaktycznego “MOSTY”. A. Opara odczytał list Rektora Akade-
mii Medycznej w Gdańsku prof. Romana Kaliszana, w którym przekazany 
został główny cel przedsięwzięcia zakładający m.in. zwiększenie mobilności 
studentów biorących udział w programie oraz nawiązanie bliższej współpra-
cy naukowej i partnerstwa gospodarczego. Program byłby zbliżony w swych 
zasadach do funkcjonującego obecnie programu wymiany zagranicznej Sokra-
tes/Erasmus, ale skierowany do ośrodków krajowych. Czas trwania wymiany 
pozostawałby do uzgodnienia. W wymianie mogliby uczestniczyć studenci 
legitymujący się dobrymi wynikami w nauce, od III do V roku (ok. 3 studentów 
na rok). W toku dyskusji członkowie Rady Wydziału wyrazili swoją aprobatę 
dla proponowanego przedsięwzięcia.

Prof. G. Duda przedstawiła dotychczasowy przebieg Wyborów w kadencji 
2008–2012. Poinformowała o kolejnych etapach w procedurze, podała na-
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zwiska kandydatów zgłoszonych na funkcje Prodziekanów oraz przypomniała 
o terminach ich prezentacji i wyborów.

Dziekan poinformował o piśmie dr. J. Różańskiego z Katedry Technologii 
Chemicznej Środków Leczniczych w sprawie reprezentacji Wydziału (opłacenie 
i zaaranżowanie stoiska) podczas Targów Nauki. Uznano inicjatywę za cenną, 
jednakże ze względu na bardzo wysokie koszty uczestnictwa oraz brak osiąg-
nięcia celu marketingowego zadecydowano, iż w tym roku nie jest to możliwe.
Następnie Dziekan poinformował o piśmie Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej 
Konstantego Radziwiłła w sprawie stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej 
wobec zapowiedzi zniesienia staży podyplomowych lekarza oraz lekarza den-
tysty oraz problemu stosowania leków homeopatycznych (w tej sprawie zostało 
powołane grono ekspertów z różnych dziedzin medycyny, którzy opracowali 
opinie w sprawie stosowania oraz promowania metod homeopatycznych)  
Dziekan poinformował członków Rady Wydziału o otrzymaniu pisma z Mini-
sterstwa Zdrowia dot. prowadzonego postępowania wyjaśniającego w związku 
z zarzutami postawionymi przez prof. J. Masiakowskiego kwestionującego: 
jakość kształcenia zawodowego realizowanego w Katedrach: Technologii 
Postaci Leku oraz Farmacji Klinicznej i Biofarmacji oraz praktycznej nauki 
wykonywania zawodu farmaceuty w aptece, jak również nadzór i organizację 
praktyk studenckich i staży aptecznych prowadzonych w ramach kształcenia na 
kierunku farmacja. W swoim piśmie prof. J. Masiakowski wyraża także duże 
wątpliwości odnośnie uprawnień zawodowych nauczycieli akademickich oraz 
kwalifikacji kierowników ww. Katedr z uwagi, iż osoby zajmujące przedmiotowe 
stanowiska nie mają najmniejszego profesjonalnego pojęcia i żadnych zawo-
dowych uprawnień do wykonywania zawodu farmaceuty w aptece. Zastępca 
dyrektora Departamentu ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie 
Zdrowia mgr Katarzyna Chmielewska zwróciła się z prośbą do Dziekana 
Wydziału Farmaceutycznego o przedstawienie opinii oraz zajęcie stanowiska 
w tej sprawie. Jak poinformował Dziekan, została przygotowana wyczerpu-
jąca odpowiedź dla Ministerstwa, zawierająca 5 stron maszynopisu oraz 29 
załączników, w których m.in. znalazły się dokumenty z postępowań konkur-
sowych obu kierowników, uchwały Senatu i Rady Wydziału oraz dokumenty 
potwierdzające posiadanie przez nauczycieli akademickich kontrolujących 
staże wystarczających uprawnień i kompetencji zawodowych. Wyjaśnienia zo-
stały przyjęte do wiadomości i zaakceptowane przez Ministerstwo. Członkowie 
Rady Wydziału, w toku dyskusji, wyrazili swoje głębokie zaniepokojenie oraz 
oburzenie, uznając, iż takie postępowanie rodzi bardzo niekorzystne wrażenie 
na szczeblu ministerialnym czy rządowym. Stwierdzono, iż należy odciąć się od 
takich praktyk i zająć zdecydowane stanowisko w sprawie (w formie uchwały 
RW) wyrażając negację wobec ww. opisanego szkalowania Wydziału, popiera-
jąc dotychczasowe postępowanie prof. E. Grześkowiaka w zakresie pełnienia 
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funkcji Dziekana oraz w zakresie działań, które mają wykazać prawidłowe 
funkcjonowanie Wydziału jako jednostki naukowej i dydaktycznej. Dziekan 
przypomniał o mijającym terminie nadsyłania uwag w sprawie organizacji 
studiów w ramach programu PharmD.

Rada Wydziału poparła zatrudnienie w charakterze adiunkta dr. n. farm. 
Piotra Ruszkowskiego z Katedry i Zakładu Farmakologii. 

W dniu 17 czerwca 2008 r. Rektor prof. Z. Kokot oraz Dziekan prof. UM E. 
Grześkowiak wręczyli powołanie na kierownika Katedry i Zakładu Chemii 
Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej prof. dr hab. Marii Rybczyńskiej.

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie mianowania na stanowisko 
profesora zwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej 
i Biotechnologii Roślin prof. dr. hab. Jaromira Budzianowskiego, Kierownika 
Jednostki. 

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie powołania na kierownika Katedry 
i Zakładu Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej prof. dr hab. Elżbiety 
Nowakowskiej  

Rada Wydziału podjęła uchwały o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr. biol. 
Radosławowi Kujawskiemu. 

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia obrony pracy doktorskiej 
i nadania stopnia naukowego doktora nauk farmaceutycznych mgr farm  Iwonie 
Malinie z Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku.

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie
- przyjęcia pracy doktorskiej oraz w sprawie powołania komisji do przepro-

wadzenia obrony pracy doktorskiej mgr farm. Anny Czubak, słuchaczki 
Studium Doktoranckiego w Katedrze i Zakładzie Farmakoekonomiki 
i Farmacji Społecznej  

- przyjęcia pracy doktorskiej oraz w sprawie powołania komisji do przepro-
wadzenia obrony pracy doktorskiej mgr farm. Marleny Dudek-Makuch 
z Katedry i Zakładu Farmakognozji

- przyjęcia pracy doktorskiej oraz w sprawie powołania komisji do prze-
prowadzenia obrony pracy doktorskiej mgr farm. Moniki Balcerkiewicz 
z Katedry i Zakładu Farmacji Klinicznej i Biofarmacji

- przyjęcia pracy doktorskiej oraz w sprawie powołania komisji do przepro-
wadzenia obrony pracy doktorskiej mgr anal. med. Ewy Totoń z Katedry 
i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej. 

Rada Wydziału podjęła uchwały w sprawie zmiany tematów rozpraw doktor-
skich mgr anal. med. Anny Paszel i mgr farm. Renaty Dawid-Pać.
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Rada Wydziału, jednomyślnie zaakceptowała propozycję zmian programowych 
na kierunku analityka medyczna, które przedstawiła prof. dr hab. Barbara 
Zielińska-Psuja, Prodziekan.

Zmiany wprowadzone w roku akademickim 2007/2008 dotyczą:
• Chemia organiczna – zwiększono o 15 godz. liczbę wykładów (30/30)
• Chemia fizyczna - zwiększono liczbę godzin o 15 godz. seminaryjnych 

(15/30/15)

Propozycja zmian w następnych latach, tj. od 2008/2009 I rok
• Chemia fizyczna i chemia organiczna – utrzymanie zwiększonej liczby go-

dzin dydaktycznych wprowadzonych w roku akademickim 2007/2008
• Wprowadzenie elementów matematyki (30 godz.) – przedmiot włas-

ny Uczelni – Statystyka z elementami matematyki (60 godz ) – 3 pkt  
ECTS

• Chemia analityczna – zwiększenie liczby godzin ćwiczeń o 15 godz. (10/50) 
łącznie (60 godz.) było (10/35)

• Chemia ogólna i nieorganiczna – zwiększenie liczby wykładów o 15 godz. 
(30/30), było (15/30) II rok

• Histologia – zwiększenie liczby godzin zajęć o 15 godz. ćwiczeń (do 75 
godz.), realizowanych w IV semestrze (20/55), było (20/45).

W trakcie dodatkowych ćwiczeń studenci powinni opanować technikę przy-
gotowania preparatów a także ich rozpoznawania i oceny.

Histologia, wprowadzeniem do cytologii, hematologii, patomorfologii
• Kwalifikowana pierwsza pomoc – przeniesiono z roku I na rok II 

(15/30)
• Diagnostyka parazytologiczna – przeniesiono z III roku na rok II (jak 

w starych standardach (10/20)
• Biologia molekularna – przeniesiono z II roku na rok III, aby była rea-

lizowana po zakończeniu kursu z biochemii. Równocześnie propozycja 
zwiększenia godzin zajęć o 15 do 60 (45) godz.

Rada Wydziału, po dyskusji, podjęła uchwałę o zaakceptowaniu programu 
studiów 6-letniego programu Pharm. D. - Doctor of Pharmacy (2-letni Pre-
Pharmacy Program oraz 4-letni Professional Program) od roku akademickiego 
2008/2009 przedstawionego przez prof. UM dr. hab. Franciszka Główkę.

Rada Wydziału podjęła uchwałę o powołaniu Wydziałowej Komisji w spra-
wie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr. Andrzeja Wróbla z Akademii 
Medycznej w Lublinie.

Członkowie Rady Wydziału Farmaceutycznego w głosowaniu jawnym, jed-
nomyślnie, poparli:

- powierzenie odpowiedzialności (wpis do indeksu) za prowadzenie przed-
miotu: technologia postaci leku (wykłady + ćwiczenia) dla studentów III 
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roku kier. farmacja w r. akad. 2008/09 dr n. farm. Hannie BARTYLAK 
(wniosek kierownika Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku prof. 
dr hab. Janiny Lulek)

- powierzenie odpowiedzialności (wpis do indeksu) za prowadzenie przed-
miotów fakultatywnych niesamodzielnym pracownikom nauki

- sposób zaliczenia zajęć bez wpisywania ocen
- powierzenie prowadzenia zajęć dydaktycznych na kier. kosmetologia przez 

niesamodzielnych pracowników nauki w r. akad. 2008/09 (wg spisu 
przedstawionego przez prof. UM dr hab. L. Zaprutko – Prodziekana):

Biofizyka – mgr inż. Teodor Świdziński
Fizjoterapia i masaż – dr Wojciech Manikowski
Informatyka, Elementy Statystyki – dr Grzegorz Uchman
Higiena – dr Andrzej Kaniewski
Kosmetologia, Specjalistyczna aparatura w kosmetyce
– dr Sebastian Kuczyński
Wizaż i stylizacja – mgr Sylwia Dankowska

Receptura kosmetyku, Technologia form kosmetyku
– dr Joanna Karolewska
Psychologia – dr Ewa Mojs
Alergologia kliniczna – dr Joanna Sobkowiak
Stylizacja specjalistyczna – mgr Dagmara Więcek

Dziekan przedstawił ranking Katedr i Zakładów Wydziału na podstawie 
opracowanych wyników ankiety Jednostki.

Dr hab. W. Bylka przedstawiła informacje dotyczące przebiegu procesu rekru-
tacyjnego. Dziekan przypomniał o zaproszeniu na konferencję pt. MOLECU-
LAR ASPECTS OF ANTICANCER THERAPY, która odbędzie się w dniu 18 
czerwca 2008 r., organizowanej przez Katedrę Chemii Klinicznej i Diagnostyki 
Molekularnej, Biocenter, Medical University of Innsbruck, Austria - Polsko-
Austriacka Grupę Roboczą ds. Współpracy Naukowo-Technicznej MNiSW 
oraz Komisję Chemii Klinicznej, Wydział IV PTPN.

W sprawach dotyczących dydaktyki ustalono:
- uporządkowanie zapisów na zajęcia fakultatywne
- w skali punktacji ECTS nie występuje wartość ½ punkta
- konieczność zebrania i uporządkowania wszystkich propozycji zajęć fa-

kultatywnych (Rada Programowa) 

W dniu 9 lipca odbyło się posiedzenie otwarte:

Program Wspierania Projektów Innowacyjnych - referowała Joanna Jajus 
(Główny specjalista i kierownik projektu Urząd Miasta Poznania, Wydział 
Działalności Gospodarczej).
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PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH

Charakterystyka / przesłanki

W latach 2005–2007 Urząd Miasta Poznania realizował projekt pn. „Utwo-
rzenie Wielkopolskiej Platformy Innowacyjnej”. Celem projektu było wspieranie 
transferu wiedzy i technologii z nauki do gospodarki oraz promowanie dobrych 
praktyk w zakresie współpracy nauka-biznes. Cel ten był realizowany poprzez 
utworzenie i prowadzenie witryny internetowej Wielkopolska Platforma Inno-
wacyjna - w skrócie WPI, na łamach, której prezentowano oferty wielkopol-
skiego środowiska nauki dla gospodarki oraz zapotrzebowania przedsiębiorstw 
regionu na rozwiązania i usługi usprawniające działanie firm. Podjęta proble-
matyka wspierania współpracy nauki z gospodarką w regionie zaowocowała 
realizacją przez Urząd, w partnerstwie z Fundacją UAM - Poznańskim Parkiem 
Naukowo¬Technologicznym, kolejnego projektu pn. „Opracowanie modelu 
wspierania przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce”. Celem projektu 
było przeprowadzenie badań nad przedsiębiorczością akademicką w regionie, 
zdiagnozowanie barier jej rozwoju oraz stworzenie zestawu rekomendowa-
nych instrumentów jej wsparcia. Doświadczenia zdobyte podczas realizacji 
wspomnianych projektów dowodzą, że poważnym problemem utrudniającym 
komunikację oraz współpracę ośrodków naukowych z przemysłem jest: 

• brak w ośrodkach naukowych kompleksowych zestawień oferowanych 
usług badawczych i eksperckich oraz wyników prac badawczych gotowych 
do wdrożenia 

• brak lub niedostateczne kompetencje pracowników ośrodków, wspierają-
cych proces komercjalizacji osiągnięć naukowych. 

Z kolei poważnym ograniczeniem rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości 
akademickiej jest: 

• niedostateczna wiedza menadżerska wśród pracowników naukowych/stu-
dentów 

• ograniczony dostęp osób ze środowiska akademickiego posiadających 
pomysł na firmę, do profesjonalnych usług w zakresie oceny tego pomysłu 
(projektu) oraz jego dopracowania w celu zwiększenia jego potencjału 
rynkowego 

• ograniczony dostęp autorów projektów innowacyjnych do zewnętrznych 
źródeł finansowania - projekty na wczesnym etapie rozwoju są poza obsza-
rem zainteresowania funduszy inwestycyjnych m.in. ze względu na wysokie 
koszty przygotowania projektu do fazy wejścia inwestora. W odpowiedzi 
na powyższe spostrzeżenia, Urząd Miasta Poznania począwszy od wrześ-
nia 2007 r. rozpoczął przygotowania do realizacji Programu Wspierania 
Projekt6w Innowacyjnych. Inicjatywa stanowi nawiązanie do wniosków 
post badawczych zawartych we wspomnianym wyżej raporcie dotyczą-
cym form wspierania wielkopolskiej przedsiębiorczości akademickiej, jak 
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również do własnych wniosków z realizacji projektu WPI. W ramach prac 
przygotowawczych zlecono opracowanie raportu eksperckiego obejmują-
cego koncepcję funkcjonalną Programu oraz autorską metodologię oceny 
gotowości inwestycyjnej projektów innowacyjnych. 

Kontynuacją podjętych w ubiegłym roku prac jest niniejszy projekt, którego 
realizacja przyczyni się do rozwiązania lub istotnego ograniczenia wskazanych 
wyżej problemów w zakresie współpracy ośrodków naukowych z przemysłem 
oraz rozwoju przedsiębiorczości akademickiej. 

Celem ogólnym niniejszego projektu jest wzmocnienie w Wielkopolsce powiązań 
sfery badawczo-rozwojowej (B+R) z gospodarką. 

Cele szczegółowe: 
1. Promocja uczelni jako komercyjnego dostawcy rozwiązań opartych na 

wiedzy. 
2. Wsparcie współpracy nauki z biznesem.
3. Wsparcie rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej.
4. Promocja projektów innowacyjnych w środowisku inwestorów.

Realizacja projektu będzie składać się z następujących działań: 
1.  Modyfikacja funkcjonalna portalu WPI, w tym: utworzenie systemu 

uczelnianych baz ofert, utrzymanie i serwis informatyczny portalu, 
tłumaczenie stron portalu na język angielski, promocja portalu poprzez 
zorganizowanie konferencji inaugurującej (50 uczestników), umieszczanie 
banerów informacyjnych na innych witrynach internetowych, publikację 
zamówionych artykułów tematycznych dot. zagadnień współpracy i relacji 
nauka-biznes.

2.  Organizacja sieci uczelnianych Promotorów Przedsiębiorczości Akademi-
ckiej. W ramach działania beneficjent planuje budowę zespołu złożonego 
z przedstawicieli uczelni (początkowo będą to: Uniwersytet Medyczny 
w P-niu, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Przyrodniczy w P-niu, 
Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Akademia Sztuk Pięknych w P-niu, 
Akademia Ekonomiczna w P-niu), pełniących rolę Promotorów. 

Rola PP A polegać będzie na: 
-  współpracy z Beneficjentem przy funkcjonalnej i merytorycznej modyfikacji 

witryny WPI oraz tworzeniu i bieżącej rozbudowie uczelnianych baz ofert, 
identyfikacji projekt6w innowacyjnych wewnątrz uczelni, identyfikacji 
wewnątrz uczelni zespołów naukowych zainteresowanych współpracą 
z zespołami badawczymi w przedsiębiorstwach sektora MSP. Z tytułu 
realizacji przypisanych zadań, Promotorzy otrzymywać będą wyna-
grodzenie, stanowiące koszt projektu. Funkcjonowanie sieci PPA oparte 
będzie na organizacji cyklicznych spotkań roboczych, mających służyć 
bieżącemu monitorowaniu działań podejmowanych przez Promotorów 
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oraz wymianie doświadczeń. Rozwój kompetencji członków sieci PPA bę-
dzie wspierany poprzez bieżącą współpracę z uczelnianymi rzecznikami 
patentowymi oraz organizacją 6 szkoleń w zakresie prezentacji dobrych 
praktyk i rozwoju umiejętności dotyczących prawnych i organizacyjnych 
aspektów procesu komercjalizacji wiedzy. 

3.  Organizacja Konkursu na najlepsze projekty innowacyjne. 
 Beneficjent planuje organizację trzech edycji Konkursu. Organizacja 

Konkursu poprzedzona zostanie wyborem profesjonalnej firmy dorad-
czej, zwanej dalej Partnerem Merytorycznym, która będzie współpra-
cować z Beneficjentem przy opracowywaniu regulaminu i kryteriów 
wyboru laureatów Konkursu. W ramach każdej z edycji Konkursu, 
członkowie Kapituły ¬wybrani przez Beneficjenta, wyłonią minimalnie 
5 i maksymalnie 10 laureatów, z których każdy otrzyma karnet (tzw. 
voucher) uprawniający do skorzystania łącznie z 15 godz. doradztwa, 
w tym: 12 godz. indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa 
gospodarczego oraz 3 godz - z zakresu specjalistycznego doradztwa 
technicznego/technologicznego. W ramach działania przeprowadzone 
zostaną akcje promujące Konkurs oraz Gale finałowe każdej jego edy-
cji. 

4.  Realizacja usług doradczych dla laureatów Konkursu. 
 Usługi doradcze w ramach voucherów będą realizowane corocznie  

w okresie od lutego do września. W ramach indywidualnych konsultacji 
 z zakresu doradztwa gospodarczego, świadczonych przez Partnera Meryto-
rycznego, laureaci Konkursu będą doskonalić biznes plan własnego projektu 
w celu zwiększenia jego potencjału rynkowego, a także zdobywać wiedzę 
menadżerską w zakresie tworzenia, funkcjonowania i rozwijania przed-
siębiorstwa. W toku prac nad projektem, laureat będzie miał możliwość 
skorzystania dodatkowo ze specjalistycznych konsultacji z zakresu zagad-
nień technicznych/technologicznych. Konsultacje te będą świadczone przez 
indywidualnie wybieranych specjalistów z danej dziedziny wiedzy. 

5.  Organizacja szkoleń dla projektodawców (laureat6w i uczestnik6w Kon-
kursu). 

 Beneficjent przewiduje organizację 7 szkoleń dla laureatów i uczestników 
Konkursu dotyczących oceny potencjału inwestycyjnego projektów, finanso-
wania projektów, tworzenia biznes planów dla projektów oraz prezentacji 
projektów przed inwestorem. 

6.  Organizacja spotkań projektodawców (laureatów i uczestników Konkursu) 
z inwestorami. Corocznie w październiku, po zakończeniu prac nad zwy-
cięskimi projektami, Beneficjent organizować będzie spotkania autorów 
projektów z inwestorami. Podczas spotkań prezentowane będą projekty 
rekomendowane przez Beneficjenta i Partnera Merytorycznego. Beneficjent 
będzie na bieżąco identyfikować instytucje finansowe zainteresowane 
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udziałem w spotkaniach. 
7.  Zarządzanie projektem. 
 W całym okresie realizacji projektu, nad sprawną organizacją zadań i biu-

ra czuwać będzie 3-osobowy personel kluczowy. W ramach przypisanych 
zadań, personel będzie odbywać delegacje krajowe. Na wartość dodaną 
projektu składają się w szczególności: 

- zapoczątkowanie współpracy uczelni na rzecz utworzenia regionalnego 
systemu baz ofert nauki.

- zapoczątkowanie budowania bądź rozwinięcia na uczelniach kompeten-
cji w zakresie wspierania procesu komercjalizacji osiągnięć naukowych  
w ramach sieci PP A. 

Rezultaty projektu

Rezultaty twarde: 
1. Utworzenie systemu uczelnianych baz ofert. 
2. Utworzenie sieci Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej. 
3. Organizacja szkoleń i doradztwa dla osób ze środowiska akademickiego, 

planujących rozpocząć działalność gospodarczą. 

Rezultaty miękkie: 
1. Nabycie przez osoby uczestniczące w Konkursie wiedzy menadżerskiej  

w zakresie tworzenia, funkcjonowania i rozwijania przedsiębiorstwa. 
2. Nabycie przez członków sieci PP A kompetencji merytorycznych w zakre-

sie prowadzenia uczelnianych baz ofert dla gospodarki oraz organizacji 
współpracy naukowca z przemysłem. 

3. Nabycie przez osoby uczestniczące w Konkursie umiejętności prowadzenia 
negocjacji z inwestorem. 

 Założone rezultaty projektu odzwierciedlają efekty planowanych działań, 
które w sposób kompleksowy traktują zagadnienie rozwoju i promocji 
przedsiębiorczości akademickiej. Prezentowane rezultaty winny w spo-
sób trwały wpisać się w bieżące działania uczelni i przedsiębiorstw, jako 
wypracowane techniki komunikacji i współpracy.

Monitorowanie rezultatów odbywać się będzie w następujący sposób:
1. Rezultaty twarde - monitorowanie na podstawie: protokołu odbioru 

oprogramowania do zarządzania systemem baz ofert, podpisanych listów 
intencyjnych z ośrodkami uczestniczącymi w projekcie i tworzącymi sieć 
PPA, podpisanych umów z wykonawcami w zakresie organizacji szkoleń, 
list obecności ze szkoleń i spotkań roboczych. 

2.  Rezultaty miękkie - monitorowanie na podstawie: trzykrotne badanie 
ankietowe uczestników Konkursu oraz czlonków sieci PP A w zakresie 
nabycia/wzrostu wskazanych kompetencji. 
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Odbyło się też posiedzenie zamknięte, w czasie którego Prorektor prof.  
Z. Kokot oraz Dziekan prof. UM dr hab. E. Grześkowiak wręczyli powołania 
na stanowiska:

- profesora zwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej  
i Biotechnologii Roślin prof. dr. hab. Jaromirowi Budzianowskiemu

- kierownika Katedry i Zakładu Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej 
prof. dr hab. Elżbiecie Nowakowskiej.

Dziekan poinformował, iż wpłynęła dokumentacja oraz pismo przewodnie 
w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora 
dr. hab. Michałowi Umbreitowi, profesorowi nadzwyczajnemu Uniwersytetu 
Medycznego w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej. 
Poparcia w powyższej sprawie udzielił kierownik Katedry prof. Z. Kokot. 
Dziekan poinformował członków Rady, iż z uwagi na obszerność dokumenta-
cji związanej z różnymi dziedzinami działalności naukowej i organizacyjnej 
kandydata niezbędne jest poszerzenie składu Wydziałowej Komisji ds. Na-
ukowych i Awansów o ekspertów w zakresie farmakoekonomiki oraz historii 
farmacji  

Dokumentacja została przekazana prof. J. Budzianowskiemu, przewodniczą-
cemu Wydziałowej Komisji.

Rada Wydziału podjęła uchwały o udzieleniu poparcia w sprawie przedłużenia 
mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego:

a) w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji: prof. UM dr hab. Irena Matław-
ska 

b) w Katedrze i Zakładzie Bromatologii: prof. UM dr hab. Juliusz Przysław-
ski 

Rada Wydziału podjęła uchwały w sprawie przyjęcia obrony pracy doktorskiej 
oraz nadania stopnia naukowego doktora nauk farmaceutycznych 

- mgr farm. Marlenie Dudek-Makuch – Katedra i Zakład Farmakognozji 
- mgr anal. med. Ewie Totoń – Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diag-

nostyki Molekularnej 
- mgr farm. Monice Balcerkiewicz – Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej 

i Biofarmacji. Rada wydziału podjęła uchwały w sprawie wszczęcie prze-
wodów doktorskich - mgr anal. med. Maksymiliana Kulza, mgr farm. 
Agnieszki Saran oraz wybrano promotorów. 

Rada Wydziału podjęła uchwały w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej oraz 
powołania komisji do przeprowadzenia obrony pracy doktorskiej mgr farm. 
Rafała Brzezińskiego i mgr. farm. Pawła Grobelnego. Rada Wydziału podjęła 
uchwały w sprawie wyboru recenzentów oraz wyboru komisji do przeprowa-
dzenia egzaminów doktorskich dla mgr farm. Renaty Dawid-Pać.
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Rada Wydziału podjęła uchwały w sprawie awansu na adiunkta: (uwzględ-
niając możliwość zwolnienia z wymogu specjalizacji w charakterze a d i u n-  
k t a (na podstawie § 75 pkt. 4 Statutu UMP)

- w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej - dr n. farm. Judyta 
Cielecka-Piontek 

- w Katedrze i Zakładzie Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki - dr n. farm. 
Marta Karaźniewicz-Łada.

Prof. Z. Kokot wystąpił z wnioskiem w sprawie podjęcia zdecydowanych kro-
ków, aby działania dotyczące Collegium Pharmaceuticum wkroczyły w de-
cydującą fazę. Przypomniał, iż Rektor Elekt Prof. J. Wysocki deklarował, iż 
w ciągu pierwszego roku swojej kadencji podejmie decyzje kierunkowe dot. 
Ww. przedsięwzięcia. W dalszej części swej wypowiedzi prof. Z. Kokot krótko 
podsumował dotychczasowe funkcjonowanie wydziałowej komisji powołanej 
w sprawie budowy Collegium Pharmaceuticum, pytał o materiały, które zo-
stały przekazane przez kierowników Katedr ponad pół roku temu w sprawie 
wielkości pomieszczeń poszczególnych jednostek. Profesor wyraził zaniepo-
kojenie, iż nie zostały przydzielone konkretne zadania członkom Rady Wy-
działu, aby można było rozpocząć rozmowy w Ministerstwie, Urzędzie Miasta, 
parlamencie. Następnie uznał, iż jak najszybciej należy przygotować założenia 
problemowe i przedstawić je Rektorowi. Zapewnił, iż istniejąca przy Wydziale 
fundacja dysponuje środkami finansowymi na pewne wstępne działania, zało-
żenia programowe, aby można było podjąć rozmowy z projektantami. Dziekan 
stwierdził, iż nowy Rektor jest zainteresowany losem naszego Wydziału, z po-
czątkiem swej kadencji deklaruje rozmowy z Władzami Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza, m.in. również w sprawie ewentualnego przekazania Collegium 
Chemicum oraz przyległego terenu. 

Prof. UM L. Zaprutko, przewodniczący Wydziałowej Komisji wyjaśniał, iż bar-
dzo szczegółowe opracowania potrzeb lokalowych Wydziału zostały przekazane 
JM Rektorowi prof. G. Bręborowiczowi oraz Kanclerzowi. Jednakże jak dotąd 
nie zostały podjęte żadne istotne decyzje. Należałoby też odpowiedzieć sobie 
na pytanie, czy jesteśmy za przejęciem Coll. Chemicum czy za budową nowej 
siedziby. W toku dalszej dyskusji członkowie Rady Wydziału poruszali kwe-
stie pozyskania konkretnych środków finansowych m.in. unijnych, wynajęcia 
profesjonalnej firmy, która przygotuje odpowiedni wniosek. Podsumowując 
Dziekan stwierdził, iż pierwszym krokiem jest opracowanie potrzeb Wydziału, 
następnie stworzenie koncepcji budowlanej, a następnie projektu budowla-
nego. Prof. Z. Kokot dodał, iż podstawową sprawą jest spotkanie na początku 
września z JM Rektorem prof. J. Wysockim i przedstawienie oczekiwań  
w sprawie rozwoju Wydziału, aby priorytety naszej Jednostki znalazły się na 
liście potrzeb Uczelni na pierwszym miejscu. Ponadto każdy członek Rady 
Wydziału powinien mieć w swojej skrzynce mailowej opracowany dokument 
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w powyższej kwestii. Pan Dziekan kończąc jeszcze raz przypomniał, iż należy 
odpowiedzieć na pytanie czy jesteśmy za czy przeciw adaptacji pomieszczeń 
na potrzeby wydziału (propozycja elektronicznej ankiety, która zostałaby roze-
słana wśród pracowników). Dziekan zapowiedział również powrót do rozmów 
oraz ustalenie konkretnej listy potrzeb Wydziału z początkiem września. 

Dziekan poinformował, o konferencji Dziekanów, która odbyła się na początku 
lipca w Ministerstwie Zdrowia. Podczas obrad poruszono sprawę niedosta-
tecznego finansowania w sferze dydaktyki. Dyrektor Departamentu Nauki R. 
Danielewicz poprosił o złożenie przez poszczególne Wydziały listy najbardziej 
nagłych potrzeb dydaktycznych (Pan Dziekan zwrócił się do Kierowników 
Jednostek o przesłanie mailem odpowiedniej listy zapotrzebowań w zakresie 
sprzętu dydaktycznego)

Przestawione zostały uchwały, które zapadły podczas konferencji w sprawie 
zwiększenia godzin na opiekę farmaceutyczną i zajęcia z farmacji praktycznej 
w aptece oraz druga uchwała w sprawie braku akceptacji kształcenia w syste-
mie 3 + 2 oraz zdecydowanego sprzeciwu wobec kształcenia uzupełniającego 
dla techników farmacji.

Dziekan poinformował zebranych o Regulaminie 6-miesięcznych staży, który 
został zaakceptowany i będzie obowiązywał od r. akademickiego 2009/10.

W zakresie szkoleń podyplomowych stwierdzono, iż kursy muszą być zgodne 
z wykazem programu szkoleń CMKP (ujednolicenie certyfikatów i punkta-
cji)

Rada Wydziału zaakceptowała zmiany programowe na kierunku kosmetologia 
przedstawione przez prof  L  Zaprutko – Prodziekana 

Poinformowano też o organizowanej w dniu 12 września konferencji Colloqu-
ium Pharmaceuticum, w ramach której odbędą się z inicjatywy Ministerstwa 
Zdrowia - warsztaty z opieki farmaceutycznej 
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RADA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

Posiedzenia Rady Wydziału odbyły się dnia 12 maja i 17 czerwca 2008 roku. 
W dniu 12 maja Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora 
nauk medycznych, w zakresie medycyny: lek. Barbarze Gurda, mgr Dorocie 
Hędzelek, mgr Edycie Kinel. Rada Wydziału podjęła uchwały o dopuszczeniu 
do publicznej obrony rozpraw doktorskich: 

 mgr Beaty Burczyńskiej,
 lek. Sylwii Dziedzic,
 mgr. Jacka Karczewskiego
 lek. Justyny Młodzikowskiej-Albrecht.

 Rada Wydziału podjęła uchwały o dopuszczeniu do dalszych etapów przewodu 
doktorskiego oraz wybrała recenzentów prac doktorskich: lek. Kingi Więz-
nowskiej-Mączyńskiej, lek. Marcina Żarowskiego. Rada Wydziału wszczęła 
przewody doktorskie i wybrała promotora dla:

 lek. Bronisława Czamańskiego, 
 mgr Aleksandry Gutysz- Wojnickiej, 
 lek. Agnieszki Janowskiej- Kulińskiej,
 lek. Ewy Wilczyńskiej. 

Rada Wydziału wybrała komisję w sprawie przewodu doktorskiego: 
 mgr Aleksandry Fryś,
 lek. Agnieszki Janowskiej- Kulińskiej, 
 lek. Joanny Kaźmierskiej, mgr Moniki Mateckiej. 

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie nadania ty-
tułu naukowego profesora nauk medycznych prof. UM dr. hab. Julianowi 
Malickiemu. 

Wybrano komisję konkursową w związku z ogłoszonym ogólnopolskim kon-
kursem na kierownika Zakładu Edukacji Medycznej. 

Rada Wydziału wszczęła postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora 
nauk medycznych prof. UM dr. hab. Piotrowi Krokowiczowi z Katedry i Kliniki 
Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej. 

Rada Wydziału wyraziła zgodę na przedłużenie zatrudnienia: 
1. dr hab. Janowi Galickiemu, 
2  mgr Beaty Bajurnej, 
3. lek. Joanny Gadzinowskiej-Szczucińskiej, 
4. mgr Mai Strzeleckiej, 
5. dr Anny Jankowskiej, 
6. mgr Katarzyny B. Głodowskiej, 
7. mgr Moniki Matackiej 
oraz na zatrudnienie: 
1. dr Ewy Bum, 
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2. dr Krzysztofa Prętkiego, 
3  lek  Krystiana Waraczewskiego, 
4. dr Małgorzaty Kampioni, 
5. dr Witolda Cholewińskiego, 
6. dr Małgorzaty Kotwickiej. 

Rada Wydziału wyraziła zgodę na przeniesienie Kliniki Chorób Wewnętrznych 
i Diabetologii z Wydziału Nauk o Zdrowiu na Wydział Lekarski II. 

W dniu 17 czerwca Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu stopnia dok-
tora nauk medycznych w zakresie medycyny: mgr Beacie Burczyńskiej, lek. 
Sylwii Dziedzic, mgr. Jackowi Karczewskiemu, lek. Justynie Młodzikow-
skiej-Albrecht. Rada Wydziału podjęła uchwały o przyjęciu i dopuszczeniu do 
publicznej obrony rozpraw doktorskich: lek. Katarzyny Torzyńskiej, lek. Kingi 
Więznowskiej-Mączyńskiej, lek. Bereniki Wruk, lek. Marcina Żarowskiego. 

Rada Wydziału podjęła uchwały o dopuszczeniu do dalszych etapów przewodu 
doktorskiego oraz wybrała recenzentów prac doktorskich: 

- mgr Aleksandry Fryś 
- lek. Agnieszki Janowskiej-Kulińskiej 
- lek. Joanny Kaźmierskiej 
- mgr Moniki Mateckiej 
- mgr Agaty Tarka. 

Rada Wydziału podjęła uchwały w sprawie zmiany tematów rozpraw dok-
torskich: mgr Magdaleny Jendraszak i mgr Małgorzaty Pawłuszewicz. Rada 
Wydziału wybrała komisje w sprawie przewodu doktorskiego: 

- mgr Magdaleny Jendraszak 
- mgr Edyty Kurzepa-Hasan 
- mgr Jolanty Lenartowicz 
- mgr Iwony Nowakowskiej 
- mgr Małgorzaty Pawłuszewicz 
- mgr Joanny Romańczukiewicz 
- lek. Piotra Żurawskiego. 

Rada Wydziału wszczęła przewody doktorskie i wybrała promotora dla roz-
prawy doktorskiej: 

- lek. Anny Marii Neneman 
- lek  Sylwii Stusek 
- mgr Adama Pogorzała 
- lek. Magdaleny Łukasik-Głębockiej 
- mgr Izabeli Rzymskiej 
- lek.Joanny Niepsuj-Binaś. 
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Rada Wydziału poparła wniosek o nadanie tytułu naukowego profesora nauk 
medycznych prof. UM dr. hab. Włodzimierzowi Samborskiemu z Katedry  
i Kliniki Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji  

Rada Wydziału wybrała recenzentów wniosku o nadanie tytułu naukowego 
profesora nauk medycznych prof. UM dr. hab. Piotrowi Krokowiczowi z Katedry 
i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej. 

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek o powołanie prof. UM dr. 
hab. Macieja Wilczaka na funkcję kierownika Zakładu Edukacji Medycznej. 

Rada Wydziału wybrała komisję w sprawie przewodu habilitacyjnego z dziedzi-
ny nauk medycznych (dyscyplina medycyna) dr n. przyr. Magdaleny Sobieskiej, 
adiunkta w Katedrze i Klinice Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji  

Rada Wydziału wyraziła zgodę na przedłużenie zatrudnienia następujących 
osób: 

- dr Magdaleny Sobieskiej 
- mgr Aleksandry Fryś 
- lek. Piotra Żurawskiego 
- dr. Artura Kostrzewy 
- dr. hab. Andrzeja Roszaka 
- dr. Piotra Pagórskiego 
- mgr. Marka Dąbrowskiego 
- mgr Justyny Szczygielskiej. 

Rada Wydziału poparła wniosek o powołanie na Wydziale Nauk o Zdrowiu 
Podyplomowego Studium Arteterapii. 

Prof. dr hab. Tomasz Opala Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu przedstawił 
sprawozdanie z działalności władz dziekańskich, kadencji 2005-2008. 

Rada Wydziału przyjęła podział funduszy na działalność naukową statutową 
Wydziału Nauk o Zdrowiu na rok 2008. 

Rada Wydziału wyraziła zgodę na skrócenie czasu trwania studiów tzw. „po-
mostowych” dla pielęgniarek i położnych.
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ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNE

Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu

Zarządzenie nr 37/08 
Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

 w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zmian organiza-
cyjnych na Wydziale Lekarskim I i Wydziale Lekarskim II

Na podstawie § 14 ust. 3 i § 15 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu zarządza się, co następuje:

§1 
Na Wydziale Lekarskim I, w Katedrze Neurologii tworzy się Klinikę Neurologii i Chorób 
Naczyniowych Układu Nerwowego na bazie Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. Prof. Ludwika Bierkowskiego.

§2 
Na Wydziale Lekarskim I, z Katedry Nauk Społecznych wyłącza się Zakład Historii Nauk 
Medycznych i przekształca się go w Katedrę i Zakład Historii Nauk Medycznych.

§3 
Na Wydziale Lekarskim II, z Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Żywienia Człowieka 
i Chorób Wewnętrznych wyłącza się Klinikę Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych 
i Dietetyki i przekształca się ją w Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych, Metabolicz-
nych i Dietetyki.

§4 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Katedr.

§5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Zarządzenie Nr 38 /08 
Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu z dnia 4 czerwca 2008 roku 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 21/05 Rektora Akademii Medycznej im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu z dnia 16 maja 2005 roku w sprawie wprowadzenia Regula-
minu Pracy Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zmienionego 
zarządzeniem Nr 34/05 Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu z dnia 23 sierpnia 2005 roku, zarządzeniem Nr 52/05 Rektora Akademii 
Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2005 roku, za-
rządzeniem nr 20 /07 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany regulaminów.

Na podstawie art. 1042 kodeksu pracy i § 43 ust. Statutu Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zarządza się, co następuje:

§1
W Regulaminie Pracy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Po-
znaniu, wprowadza się następujące zmiany:

1) W Rozdziale IV „Porządek pracy i czas pracy”
- w§ 10, ust. 6 otrzymuje brzmienie:
 „Praca nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00. Za pracę w porze 

nocnej uważa się pracę wykonywaną od godz. 23.00 do godziny 7.00. Za pracę 
w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6.00 w tym 
dniu, a godziną 6.00 dnia następnego.”

- § 12 otrzymuje brzmienie; „Wszyscy pracownicy, z wyłączeniem nauczycieli
 akademickich mają obowiązek potwierdzenia faktu przybycia do pracy przez zło-

żenie podpisu na liście obecności. Listy obecności wyłożone są w Dziale Spraw 
Pracowniczych, a dla osób wykonujących pracę poza budynkiem administracji 
centralnej, w miejscu ustalonym przez przełożonego.”

2) w Rozdziale III „Podstawowe prawa i obowiązki pracowników”
 dodaje się § 9a o brzmieniu: „9a Pracowników zobowiązuje się do posiadania oso-

bistego identyfikatora wydanego przez pracodawcę w celu korzystania z zasobów 
Uczelni.”
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§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1, pkt 1, tiret 2 , który 
posiada moc obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.



Biuletyn Informacyjny nr 3/145  47

UNIWERSYTET MEDYCZNY 
IM. KAROLA MARCINKDWSKIEGO 
W POZNANIU

                                                  REKTOR 
PROF. DR H. GRZEGORZ H. BRĘBOROWICZ 

Collegium Maius tel. 061 854 62 28 faxfl61 85204 55
ul Fredry 10 e-mail: rektor@umpedu.pl
61-701 Poznań Poznań, 25.07-2008 r.

P.T.
Kierownicy
Jednostek Organizacyjnych
Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 Szanowni Państwo

Ze względu na konieczność zawierania umów cywilnoprawnych przed rozpoczęciem
wykonywania pracy będącej przedmiotem umowy o dzieło lub zlecenia proszę,
aby kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialni za realizację 
prac dostarczali do Działu Spraw Pracowniczych informacje o planowanym zawarciu 
umowy z odpowiednim wyprzedzeniem  
Niedopuszczalne jest zawieranie umów po terminie rozpoczęcia pracy lub po zakoń-
czeniu pracy, stąd osoba zainteresowana realizacją dzieła lub zlecenia uzyskać zgodę 
na piśmie Kanclerza lub Rektora, a następnie zgodę tę z odpowiednim wyprzedzeniem 
dostarczyć do Działu Spraw Pracowniczych.
Zawarcie umowy po wykonaniu zlecenia jest możliwe jednie w uzasadnionych przypad-
kach, kiedy to konieczność wykonania pracy powstaje nagle, a praca musi być wykonana 
natychmiast, tj. wtedy gdy nie ma możliwości przeprowadzenia właściwej procedury 
poprzedzającej podpisanie umowy.
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Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Zarządzenie Nr 6/2008
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
z dnia 5 czerwca 2008 roku

w sprawie utworzenia Działu Inwestycji.Na podstawie § 100 ust. 3 Statutu Uniwer-
sytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i § 3 ust. 3 Regulaminu 
Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu, w związku z Uchwałą nr 11/2008 z dnia 30 stycznia 2008 roku Senatu 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w sprawie likwidacji 
Zarządu Inwestycji i utworzenia Działu Inwestycji zarządza się, co następuje:

§1
W ramach struktury administracji szczebla uczelnianego tworzy się Dział Inwestycji.

§2 
Dział Inwestycji podlega Kanclerzowi.

§3 
Siedziba Działu Inwestycji znajduje się przy ul. Rokietnickiej 5 C.

§4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 
1 czerwca 2008 roku 
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY

NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 13 maja 2008 roku zmarł

Prof. zwyczajny dr hab.n.med. Ryszard BERNAT

wieloletni zasłużony nauczyciel akademicki Katedry i Zakładu Fizjologii Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Zmarły był wychowawcą wielu 
pokoleń nauczycieli oraz młodzieży akademickiej, a także doskonałym okulistą, dbającym 
o dobro chorego. Był świetnym organizatorem, czynnym nie tylko w Uczelni ale, także 
w wielu towarzystwach naukowych. Za całokształt działalności naukowej, dydaktyczno-
wychowawczej i organizacyjnej odznaczony był Złotym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką 
Honorową Miasta Poznania.
Małżonce i najbliższej Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia.

Pogrzeb odbył się 26 maja 2008 r. o godz. 11 
na cmentarzu junikowskim

Rektor i Senat,
Dziekani i Rady Wydziałów

Lekarskiego I, Lekarskiego II,
Farmaceutycznego oraz Nauk o Zdrowiu

Dyrekcja oraz pracownicy Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego

w Poznaniu


