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Z SENATU 
 

Posiedzenia Senatu odbyły się 26 maja i 30 czerwca 2010 roku. 
Senat na posiedzeniu w dniu 26 maja: 
− nadał prof. dr. hab. dhc Antoniemu Pruszewiczowi tytułu doktora 

honoris causa 
− zatwierdził sprawozdanie finansowe za rok 2009  
− zatwierdził plan rzeczowo-finansowy na rok 2010  
− uchwalił zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 

2011/2012  
− uchwalił zasady i tryb przyjmowania na studia anglojęzyczne w roku 

akademickim 2010/2011 i 2011/2012  
− utworzył specjalność monitorowanie badań klinicznych na kierunku 

zdrowie publiczne  
− zatwierdził zmiany w Statucie Szpitala Klinicznego Przemienienia 

Pańskiego, Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. 
Wiktora Degi i Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera 

− zatwierdził zmiany w Regulaminie Samorządu Studenckiego 
− upoważnił Rektora do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących 

realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia przez szpitale kliniczne  
i Centrum Stomatologii UM w Poznaniu oraz związanych  
z przygotowywaniem przez szpitale kliniczne osób do wykonywania 
zawodu medycznego i kształceniem osób wykonujących zawód medyczny  

− powołał Konwent Godności Honorowych  
− pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab. n. med. Agnieszki 

Seremak-Mrozikiewicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego  
w Klinice Perinatologii i Chorób Kobiecych. 

 

Senat wyraził zgodę na powołanie: 
− prof. dr. hab. Lecha Torlińskiego na kierownika Katedry Chemii  

i Biochemii Klinicznej  
− prof. dr. hab. Lecha Torlińskiego na kierownika Zakładu Biochemii 

Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej Katedry Chemii i Biochemii 
Klinicznej  

− prof. dr. hab. Małgorzaty Bruskiej na kierownika Katedry i Zakładu 
Anatomii Prawidłowej  
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− prof. dr. hab. Andrzeja Rajewskiego na kierownika Katedry 
Psychiatrii  

− prof. dr. hab. Janusza Rybakowskiego na ordynatora-kierownika 
Kliniki Psychiatrii Dorosłych 

− prof. dr. hab. Jerzego Szczapy na ordynatora-kierownika Kliniki 
Zakażeń Noworodków Katedry Neonatologii  

− prof. dr. hab. Andrzeja Oko na kierownika Katedry Nefrologii, 
Transplantologii i Chorób Wewnętrznych  

− prof. dr. hab. Andrzeja Oko na ordynatora-kierownika Kliniki 
Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych  

− prof. dr hab. Haliny Batury-Gabryel na kierownika Katedry 
Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej  

− prof. dr hab. Haliny Batury-Gabryel na ordynatora-kierownika 
Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej  

− prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego na kierownika Katedry 
Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych  

− prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego na ordynatora-kierownika 
Kliniki Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych  

− dr hab. Małgorzaty Kotwickiej na kierownika Katedry i Zakładu 
Biologii Komórki  

− dr hab. Danuty Dyk na kierownika Zakładu Pielęgniarstwa 
Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki  

− dr hab. Krystyny Jaracz na kierownika Zakładu Pielęgniarstwa 
Neurologicznego i Psychiatrycznego. 

 

Senat rozpatrzył odwołanie od negatywnej oceny wydziałowej 
komisji oceniającej.  

W dniu 30 czerwca Senat wyraził zgodę na utworzenie przez Uczelnię 
spółki z ogra-niczoną odpowiedzialnością - Centrum Transferu Technologii 
Medycznych w Poznaniu.  

 

Senat uchwalił: 
− wymiar pensum dydaktycznego obowiązującego w roku akademickim 

2010/2011  
− limit przyjęć na I rok studiów w roku akadem. 2010/2011 na kierunku 

biotechnologia  
− sposób przeliczania wyniku egzaminu maturalnego z języka angielskiego 

na poziomie klas dwujęzycznych kandydatom na kierunek biotechnologia 
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− zasady rekrutacji i trybu przyjmowania na 4-letnie stacjonarne studia 
doktoranckie  

− zasady rekrutacji i trybu przyjmowania na 4-letnie niestacjonarne 
studia doktoranckie  

− limit przyjęć na 4-letnie stacjonarne studia doktoranckie. 
 

Senat zatwierdził sprawozdania finansowe szpitali klinicznych za rok 
2009. 

W czasie posiedzenia wyrażono zgodę na: 
− przekształcenie Pracowni Technik Dentystycznych Katedry i Zakładu 

Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej w Zakład Technik 
i Technologii Dentystycznych  

− przekształcenie Katedry i Zakładu Biomateriałów i Stomatologii 
Doświadczalnej w Katedrę  Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej 

− zawarcie umowy o współpracy z Narodowym Uniwersytetem 
Medycznym w Charkowie.  

 

Pozytywnie zaopiniowano wniosek o mianowanie na stanowisko 
profesora zwyczajnego: 

− prof. dr. hab. Zenona Kokota, kierownika Katedry i Zakładu Chemii 
Nieorganicznej i Analitycznej  

− prof. dr. hab. Michała Musielaka, kierownika Katedry Nauk 
Społecznych  

− prof. dr. hab. Włodzimierza Samborskiego, kierownika Katedry 
Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji  

− prof. dr. hab. Jacka Wysockiego, kierownika Katedry Profilaktyki 
Zdrowotnej.  

 

Wyrażono zgodę na przedłużenie o jeden rok mianowania na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego: 

− prof. UM dr hab. Marii Chrzanowskiej z Katedry i Zakładu Farmacji 
Fizycznej i Farmakokinetyki  

− prof. UM dr hab. Grażyny Dudy z Katedry i Zakładu Bromatologii  
− prof. UM dr. hab. Gerarda Nowaka z Katedry i Zakładu Naturalnych 

Surowców Leczniczych i Kosmetycznych. 
 

Zaopiniowano wnioski o ordery i odznaczenia państwowe. 
Członkowie Senatu zaakceptowali 3% wysokość podwyżek obejmującą 

wynagrodzenia zasadnicze dla pracowników Uczelni od 1 stycznia 2010. 
Podwyżki nie obejmują rezydentów, osób ukaranych karą dyscyplinarną  
w 2010 roku, nauczycieli akademickich, którzy w bieżącym roku otrzymali 
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ocenę negatywną, pracowników zatrudnionych na zastępstwo oraz 
zatrudnionych w wymiarze mniejszym lub równym 0,25 etatu. 
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RADA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I 
 

 
Posiedzenia Rady Wydziału Lekarskiego I odbyły się 12 maja i 9 czerwca 

2010 roku.  
W dniu 12 maja Dziekan Wydziału Lekarskiego I dr hab. R. Marciniak, 

profesor UM, przedstawił całokształt działalności naukowej, dydaktyczno-
wychowawczej i organizacyjnej śp. prof. dr. hab. Andrzeja Soboczyńskiego, 
wieloletniego nauczyciela akademickiego Katedry Otolaryngologii, 
kierownika Kliniki Laryngologii Dziecięcej, który zmarł w dniu 5 maja 
2010 roku. 

Pamięć Zmarłego Profesora uczczono minutą ciszy. Uroczyste 
pożegnaniu odbędzie się na posiedzeniu Rady Wydziału Lekarskiego  
I w dniu 9 czerwca.  

Dziekan wręczył powołanie na kierownika Zakładu Neurochemii  
i Neuropatologii Katedry Neurologii dr. hab. Sławomirowi Michalakowi. 

Rada Wydziału powzięła uchwałę o nadaniu tytułu honorowego doktora 
honoris causa prof. dr. hab. dr. h. C. Antoniemu Pruszewiczowi, 
emerytowanemu kierownikowi Katedry i Kliniki Foniatrii i Audiologii  
i dokonała wyboru promotora. 

Dokonano wyboru kandydata do Konwentu Godności Honorowych 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  
w osobie prof. dr. hab. dr. h.c. Leona Drobnika, kierownika Katedry 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii – kierownika Kliniki Anestezjologii  
i Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu.  

Dokonano wyboru kandydata na członka Centralnej Komisji ds. Stopni  
i Tytułu Naukowego na czteroletnią kadencję rozpoczynającą się od  
1 stycznia 2011 roku w osobie prof. zwycz. dr. hab. Michała Drewsa, 
kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej  
i Endo-krynologicznej. 

Dookoptowano do Komisji ds. Zatrudnień, Awansów i Oceny 
nauczycieli Akademickich na kadencję 2008-2012 dr. hab. Grzegorza 
Dworackiego jako pełnomocnika Wydziału Lekarskiego I do pensum 
dydaktycznego. 

Rada Wydziału powzięła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego 
doktora: mgr biotechn. Patrycji Horst, lek. Katarzynie Musialik, lek. 
Markowi Peleszowi i lek. Joannie Stanisławiak. Dokonano wyboru komisji 
w sprawie przewodu doktorskiego: lek. Abdula Wakil Email Alugalla, lek. 
Marka Malewskiego, lek. Agaty Milewskiej, lek. Magdaleny Wykrętowicz. 
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Anulowano przewód doktorski lek. Agnieszki Rutkowskiej wszczęty 
22.06.2005 roku na wniosek promotora. Dokonano wszczęcia przewodu 
doktorskiego: lek. Joanny Jackowskiej, mgr biotechn. Malgorzaty Jaroniec, 
lek. Alicji Kalinowskiej-Łyszczarz, mgr elektr. med. Marii Kotarskiej, lek. 
Agnieszki Rutkowskiej i lek. Magdaleny Karkos-Śmiech.  

W dniu 9 czerwca Rada Wydziału jednomyślnie wyraziła zgodę na 
udzielenie Kolegium Dziekańskiemu Wydziału Lekarskiego I uprawnień 
Rady Wydziału dla załatwienia nagłych i ważnych spraw od 10.06.2010 do 
30.09.2010. 

Rektor prof. dr hab. Jacek Wachowiak przedstawił szczegółową 
informację o działalności Komisji ds. Etyki i Dobrych Obyczajów w Nauce. 

Prof. dr hab. Andrzej Wykrętowicz przedstawił dorobek naukowy 
uczelni medycznych. 

Dr hab. Jerzy Wójtowicz omówił wyniki Lekarskiego Egzaminu 
Państwowego w sesji wiosennej 2010 roku. 

Rada Wydziału Lekarskiego I jednomyślnie wypowiedziała się za 
dalszym zatrudnieniem prof. dr. hab. Michała Grzegorowskiego, kierownika 
Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Katedry Otolaryngologii, od 1.10 do 
31.12.2010 , bez dodatku za kierownictwo. 

Poinformowano o powołaniu na prezesa ZG PTH i przewodniczącego 
Oddziału PTH w Poznaniu dr. hab. Jerzego T. Marcinkowskiego. Powołano 
Konwent Godności Honorowych i powzięto uchwałę w sprawie nadania 
prof. dr. hab.dr. h. c. Antoniemu Pruszewiczowi tytułu doctora honoris 
causa. 

Rada Wydziału Lekarskiego I nadała stopień doktora nauk medycznych 
następującym osobom: lek. Joannie Przybyłowskiej, lek. Pawłowi Kurzawa, 
lek. Karolowi Połom, lek. Bartoszowi Babickiemu, lek. Katarzynie 
Musialik, lek. lek. stom. Jakubowi Stancakowi, lek. mgr. biol. Bartoszowi 
Kempisty, lek. Markowi Peleszowi, lek. Krzysztofowi Derwichowi, mgr fiz. 
Magdalenie Błaszak i lek. Nikodemowi Horstowi. Dokonano wyboru 
recenzentów następujących rozpraw doktorskich: lek. Rafała Lieka, lek. 
Marka Malewskiego, lek. Agaty Milewskiej, lek. Dominika Pruskiego, lek. 
Magdaleny Wykrętowicz. Rada Wydziału wybrała komisję w sprawie 
rozpraw doktorskich: lek. Mirosława Falisa, mgr piel. Kamili Gawłowicz, 
lek. Kingi Ciemniewskiej-Gorzela, mgr Anny Kotarskiej, lek. Julii 
Lewandowskiej, lek. Piotra Ogrodowicza i lek. Agnieszki Rutkowskiej. 
Rada Wydziału dokonała wszczęcia następujących przewodów doktorskich: 
lek. Grażyny Adamcewicz, lek. Macieja Frankiewicza, lek. Bartłomieja 
Kopaszewskiego, lek. Anny Kosst, lek. Celiny Helak-Lapaj, lek. Piotra 



 9 

Pawlika, mgr wf Katarzyny Maciałczyk-Paprocia, mgr Wiolety Sokal, lek. 
Damiana Zwarunia. Dokonano korekty tytułu pracy doktorskiej lek. Izabeli 
Siemienia. 
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RADA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO II 
 
Posiedzenia Rady Wydziału odbyły się 19 maja, 16 i 30 czerwca 2010 

roku. 
W dniu 19 maja powzięto uchwalę o dopuszczeniu do kolokwium 

habilitacyjnego dr. n. med. Wojciecha Warchoła oraz o niedopuszczeniu do 
kolokwium habilitacyjnego dr. n. med. Bogdana Obrzuta. Wszczęto przewód 
habilitacyjny dr n. med. Bogumiły Stoińskiej i dr. n. med. Macieja Bączyka 
i wybrano recenzentów. Dokonano wyboru komisji w sprawie rozprawy 
habilitacyjnej dr n. biol. Małgorzaty Frontczak-Baniewicz. 

Nadano stopień naukowy doktora nauk medycznych z zakresu 
medycyny: lek. Piotrowi Nowaczkiewiczowi, lek. Agnieszce Wyrwińskiej, 
lek. Wojciechowi Malkowskiemu i z zakresu biologii medycznej mgr anal. 
med. Beacie Kosińskiej. 

Wszczęto postępowanie w sprawie nadania tytułu naukowego profesora 
nauk medycznych z zakresu medycyny prof. dr hab. Iwonie Mozer-
Lisewskiej, kierownikowi Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych. Poparto 
kandydaturę dr hab. n. med. Agnieszki Seremak-Mrozikiewicz na 
stanowisko profesora nadzwyczajnego w Klinice Perinatologii i Chorób 
Kobiecych. 

Rada Wydziału wypowiedziała się pozytywnie w sprawie następujących 
kandydatur na funkcje kierownicze: 

− prof. dr. hab. Lecha Torlińskiego na funkcję kierownika Katedry 
Chemii i Biochemii Klinicznej 

− prof. dr. hab. Lecha Torlińskiego na funkcję kierownika Zakładu 
Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej Katedry Chemii 
 i Biochemii Klinicznej 

− prof. dr hab. Małgorzaty Bruskiej na kierownika Katedry i Zakładu 
Anatomii Prawidłowej 

− prof. dr hab. Andrzeja Rajewskiego na kierownika Katedry Psychiatrii 
− prof. dr. hab. Janusza Rybakowskiego na ordynatora – kierownika 

Kliniki Psychiatrii Dorosłych 
− prof. dr. hab. Jerzego Szczapy na ordynatora – kierownika Kliniki 

Zakażeń Noworodków Katedry Neonatologii  
− prof. dr. hab. Andrzeja Oko na kierownika Katedry Nefrologii, 

Transplantologii i Chorób Wewnętrznych oraz ordynatora kierownika 
Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych 
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− prof. dr hab. Haliny Batura-Gabryel na kierownika Katedry Pulmonologii, 
Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej 

− prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego na kierownika Katedry 
Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych oraz ordynatora, 
kierownika Kliniki Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych. 

Poparto następujące kandydatury na członków Centralnej Komisji ds. 
Stopni i Tytułów: 

I – w zakresie medycyny 
1. prof. dr hab. Wojciech Dyszkiewicz – Uniwersytet Medyczny  

w Poznaniu 
2. prof. dr hab. Kalina Kawecka-Jaszcz – Collegium Medicum UJ  

w Krakowie 
II – w zakresie stomatologii: 

1. prof. dr hab. Honorata Shaw – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
2. prof. dr hab. Marek Ziętek – Akademia Medyczna we Wrocławiu 

III. – w zakresie biologii medycznej 
1. prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. 
 

Dziekan poinformował zebranych, że uchwałą Senatu Uczelni powołano 
Konwent Godności Honorowych. Zadaniem Konwentu Godności Honorowych 
jest opiniowanie wniosków w sprawie nadawania tytułów honorowych  
i wyróżnień. W skład Konwentu Godności Honorowych wchodzą: Rektor, 
jako jego przewodniczący; dziekani wydziałów, profesorowie tytularni, po 
jednym, wybrani przez radę każdego z wydziałów Uniwersytetu. W związku  
z powyższym zachodzi potrzeba wyboru przedstawiciela Rady Wydziału 
Lekarskiego II. Dziekan zaproponował kandydaturę prof. dr. hab. Grzegorza 
H. Bręborowicza, którą Rada Wydziału poparła większością głosów. 

Wszczęto przewód doktorski lek. Michała Grzelaka, lek. Marka 
Kolaśniewskiego i lek. Anny Puszkarskiej. Zmieniono tytuł rozprawy 
doktorskiej lek. Alicji Kowzan-Korman i lek. Moniki Czarneckiej. Dokonano 
wyboru recenzentów rozprawy doktorskiej lek. Pawła Golusińskiego, lek. 
Anny Olasińskiej-Wiśniewskiej i lek. Moniki Czarneckiej. Dokonano wyboru 
komisji i recenzentów w sprawie następujących rozpraw doktorskich: lek. 
stom. Małgorzaty Augustyniak, lek. Alicji Kornackiej, lek. stom. Doroty 
Cudziłło, mgr. inż. Anny Teresiak-Mańczak i lek. Anny Rosińskiej-
Wieckiewicz. Anulowano przewód doktorski mgr fizyki Agnieszki Nowik  
z Katedry i Zakładu Biofizyki. 
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Prof. B. Miśkowiak przedstawił krótką informację na temat działalności 
rektorskiej Komisji ds. Etyki i Dobrych obyczajów w Nauce.  

Informację na temat aktualnych zasad zatrudnienia nauczycieli 
akademickich podał Dziekan Wydziału prof. dr hab. A. Tykarski (zał.). 

Rada Wydziału na wniosek prof. H. Shaw, kierownika Katedry i Zakładu 
Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej w sprawie przekształcenia 
Pracowni Technik Dentystycznych w Zakład Technik i Technologii 
Dentystycznych poparła ww. zmianę oraz na wniosek prof. dr hab.  
M. Borysewicz-Lewickiej, kierownika Katedry Stomatologii Dziecięcej 
wyraziła zgodę na wyodrębnienie Kliniki Ortodoncji z Katedry Stomatologii 
Dziecięcej i przekształcenie jej w Katedrę i Klinikę Ortopedii Szczękowej  
i Ortodoncji. 

W dniu 16 czerwca w wyniku przeprowadzonego kolokwium habilitacyjnego 
nadano stopień doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu biologii 
medycznej dr. n. med. Wojciechowi Warchołowi. Dopuszczono do kolokwium 
habilitacyjnego dr n. med. Agatę Czajka-Jakubowską, adiunkta Katedry  
i Kliniki Stomatologii Zachowawczej i Pe-riodontologii, dr n. med. Ilonę Idasiak-
Piechocką, st. wykładowcę Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii  
i Chorób Wewnętrznych i dr n. przyr. Marię Kozłowską-Skrzypczak, st. 
wykładowcą Katedry i Kliniki Hematologii i Chorób Rozrostowych. Wszczęto 
przewód habilitacyjny dr n. biol. Małgorzaty Frontczak-Baniewicz z Zakładu 
Ultrastruktury Komórki Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej oraz 
dokonano wyboru komisji w sprawie rozprawy habilitacyjnej dr n. przyr. Ewy 
Wiland. 

Nadano stopień doktora nauk medycznych z zakresu medycyny: lek. 
Jędrzejowi Wykrętowiczowi, lek. Maciejowi Bura, lek. Lilianie Celczyńskiej-
Bajew, lek. Aleksandrze Jaworuckiej-Kaczorowskiej, lek. Adriannie Boć-
Zalewskiej, lek. Adamowi Piotrowskiemu, lek. Magdalenie Rauhut-Klaban, 
lek. Jakubowi Filusiowi, lek. Pawłowi Damianowi Zielińskiemu oraz  
w zakresu stomatologii lek. stom. Anecie Olszewskiej.  

Dokonano wyboru recenzentów w sprawie nadania tytułu naukowego 
profesora nauk medycznych z zakresu medycyny prof. UM dr hab. Iwonie 
Mozer-Lisewskiej, kierownikowi Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych oraz 
wszczęto postępowanie w sprawie nadania tytułu naukowego profesora nauk 
medycznych z zakresu medycyny dr. hab. Marcinowi Gabrielowi, prof. UM  
z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń II Katedry Chirurgii. 

Wszczęto przewód doktorski i wybrano promotora dla: lek. Anny 
Sadowskiej, mgr biologii medycznej Patrycji Sujka, lek. Marty Golisz, lek. 
Andrzeja Marszałka, lek. Joanny Załuskiej, mgr fizyki Agnieszki Nowik, 
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lek. stom. Krzysztofa Makucha, lek. dent. Agaty Prylinskiej-Czyżewskiej, 
lek. dent. Krzysztofa Gawriołka i lek. Łukasza Łapaja.  
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RADA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO 
 

 
Posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego odbyły się w dniu 19 

maja, 9 czerwca i 7 lipca 2010 roku.  
W dniu 19 maja Dziekan poinformował o wycofaniu z przyczyn 

proceduralnych z programu Rady Wydziału punktu w sprawie rozstrzygnięcia 
konkursu na kierownika Katedry i Zakładu Bakteriologii Farmaceutycznej oraz  
o wprowadzeniu punktu dodatkowego, który dotyczył opinii Rady Wydziału  
w sprawie zgłoszenia pracy habilitacyjnej dr hab. Beaty Stanisz.  

Rada Wydziału poparła wniosek w sprawie nadania tytułu profesora  
w dziedzinie nauk farmaceutycznych dr. hab. Bronisławowi Grzegorzewskiemu, 
prof. nadzw. UM – Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu.  

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie wyboru Komisji w postępowaniu 
o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk farmaceutycznych dr. hab. 
Gerardowi Nowakowi (prof. nadzw. UM, kierownik Katedry i Zakładu 
Naturalnych Surowców Leczniczych i Kosmetycznych UMP).  

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rozpraw doktorskich  
i nadania stopnia doktora nauk farmaceutycznych mgr. farm. Janowi 
Matysiakowi z Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej 
(wyróżniona rozprawa), mgr. farm. Maciejowi Stawnemu z Katedry i Zakładu 
Technologii Postaci Leku (wyróżniona rozprawa), mgr. farm. Andrzejowi 
Czyrskiemu z Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki, mgr 
farm. Agnieszce Saran z Podyplomowego Niestacjonarnego Studium 
Metodologii Badań Naukowych, mgr farm. Anecie Basior z Podyplomowego 
Niestacjonarnego Studium Metodologii Badań Naukowych, wyróżniona 
rozprawa. Wszczęto następujące przewody doktorskie i wyznaczono promotora 
dla: mgr biol. Małgorzaty Kikowskiej z Katedry i Zakładu Botaniki 
Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin, mgr farm. Elżbiety Studzińskiej - 
Sroka ze Studium Doktoranckiego przy Katedrze i Zakładzie Farmakognozji, 
mgr anal. med. Magdaleny Ratajczak z Katedry i Zakładu Bakteriologii 
Farmaceutycznej, mgr. farm. Michała Romańskiego z Katedry i Zakładu 
Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki. Zmieniono temat rozprawy doktorskiej 
mgr farm. Katarzyny Dettlaff z Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej.  

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie poparcia dwóch kandydatur na 
Członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (kadencja czteroletnia 
od 1 stycznia 2011 r.): 
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− prof. dr. hab. Zenona J. Kokota – UMP 
− prof. dr. hab. Piotra Szefera – Gdański Uniwersytet Medyczny. 

 

Profesor Z. Kokot przedstawił informację na temat działalności Sekcji 
Medycznej CK. Zwrócił uwagę m.in. na rozpatrywanie i kończenie procedur 
wszczynanych na Wydziałach: postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora 
(sposoby wyznaczania recenzentów, określanie merytorycznych i formalnych 
kroków proceduralnych, oceny przebiegu formalnego postępowania: trafności 
wyboru recenzentów, jakości recenzji, przestrzegania trybu dopuszczania do 
kolokwium habilitacyjnego, odpowiedni poziom kolokwium oraz wiedzy 
habilitanta, ocena dorobku kandydata w  zakresie danej dyscypliny). Dorobek jest 
oceniany w sposób indywidualny, nie ma bowiem numerologicznych procedur. 
Planując swój dorobek naukowy należy również rozważyć współpracę oraz 
swoją rolę w tym zakresie. Profesor Z. Kokot dodał, że wnioski  z naszego 
Wydziału są bardzo dobrze przygotowane. Zauważył także jak istotne jest dobre 
opracowanie analizy bibliometrycznej kandydata przez Bibliotekę. 
Podsumowując swoje spostrzeżenia prof. Z. Kokot podkreślił znaczenie dążenia 
do osiągnięcia odpowiedniego poziomu dorobku naukowego kandydatów przy 
wszczęciach procedur habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu 
naukowego profesora. Ma to również  znaczenie dla uzyskania odpowiedniego, 
dobrze punktowanego miejsca w rankingu dla uczelni oraz dzięki wysokiej 
kategoryzacji, uzyskanie odpowiedniego finansowania z Ministerstwa Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego. Prof. Z. Kokot powiedział, o założonym 3-4 - letnim 
programie w Uczelni dochodzenia do uzyskania wysokiego poziomu 
naukowego; ustalenie kryteriów wymogów aplikacyjnych uzyskiwania stopni 
naukowych i tytułów, opracowania zasad wszczynania procedur otwarcia 
przewodów doktorskich (znaczenie ubiegania się o grant promotorski), 
zakończenie doktoratu powinno owocować publikacją z IF. 

Wracając do spraw dotyczących informacji na temat  działania Członków 
Centralnej Komisji, profesor Z. Kokot mówił o zasadach etycznych, którymi się 
kierują, o poufności posiedzeń oraz o tym, iż Członek CK nie powinien być 
recenzentem. Nawiązując do obrad Sekcji Medycznej CK, prof. Z. Kokot 
zaznaczył, iż zawsze stara się, wspólnie z prof. Pachecką (przewodnicząca Sekcji) 
oraz z prof. P. Szeferem, aby kandydat Jednostki ubiegającej się o wszczęcie 
procedury, miał właściwie i trafnie dobranych recenzentów. 

Rada Wydziału poparła kandydaturę dr n. farm. Marii Urbańskiej na adiunkta 
w Katedrze i Zakładzie Naturalnych Surowców Leczniczych i Kosmetycznych  
i kandydaturę dr na. farm. Marii Popielarz-Brzezińskiej na funkcję st. 
wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej. 



 22 

Następnie Dziekan przypomniał, iż w ubiegłym roku nie odbyła się Rada 
Pedagogiczna poświęcona sprawom dydaktycznym z uwagi na brak 
zainteresowania i współpracy ze studentami. Studentka M. Cerbin potwierdziła, 
iż coraz mniej studentów interesuje się sprawami analizy programu, 
przygotowywania ankiet i ich późniejszego opracowania i formułowania 
wniosków, które byłyby przedstawione na posiedzeniu Rady Wydziału 
poświęconej dydaktyce. 
W kolejności zabrali głos Prodziekani z poszczególnych kierunków studiów: 

Kierunek farmacja zreferowała prof. dr hab. Teresa Gierlach – Hładoń. 
Prodziekan poinformowała, iż nie została przeprowadzona ankietyzacja,  
a sprawy związane z dydaktyką przy zwiększonym udziale studentów były 
omawiane na posiedzeniach Rad Pedagogicznych  z każdego roku studiów. 
Wykładowcy nie zgłosili żadnych konkretnych uwag, pozytywnie oceniano 
zaangażowanie studentów. 
 

I rok: 
−  wysoka frekwencja studentów na wykładach 
− prośba studentów o dodatkowe fakultety z j. obcych (możliwość 

uczęszczania z innym Wydziałem) 
− Biologia z genetyką - zwiększenie liczby tematów do prezentacji 
− Anatomia - b. pozytywna ocena zajęć, prośba o fakultety z tego 

przedmiotu 
− Botanika farmac. - prośba o równomierne rozłożenie zaliczeń 
− Wychowanie fizyczne - prośba o fakultety z tego przedmiotu 

 
II rok: 
− matematyka ze statystyką - prośba o liczenie większej ilości zadań na 

tablicy, a nie zadawanie przykładów do rozwiązania w domu 
− fakultet prowadzony przez dr. J. Matysiaka - b. wysoka ocena 
− chemia organiczna - zaliczanie materiału wykładowego podczas zaliczania 
ćwiczeń 

− chemia fizyczna - pozytywna ocena organizacji i sposobu sprawdzania 
zaliczeń, szybkie wystawianie ocen 

− patofizjologia - ciekawy sposób prowadzenia wykładów 
− technologia informacyjna - pozytywna ocena 

 
III rok: 
− większe zainteresowanie przedmiotami, zapisywanie się do Kół Naukowych 
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IV rok: 
− leki pochodzenia naturalnego - b. duże zainteresowanie studentów tym 

przedmiotem, oceniany jako b. przydatny w przyszłej pracy 
zawodowej 

− Farmakokinetyka - pozytywna ocena studentów, b. dobre wyniki  
z egzaminu, prośba o więcej przykładów klinicznych oraz z terapii 
monitorowanej 

− historia farmacji - prośba o możliwość przeniesienia tego przedmiotu 
na I rok studiów 

− bromatologia - prośba o poszerzenie tematyki o suplementy diety  
i interakcje z pożywieniem, fakultet z tego przedmiotu 

− technologia gospodarowania lekiem - prośba o możliwość wcześniejszego 
rozpoczynania praktyk wakacyjnych oraz o przeniesienie części materiału 
wykładowego z V na IV rok 

− farmakologia - prośba o zwiększenie liczby ćwiczeń 
− toksykologia - prośba o zmniejszenie liczby osób na danym ćwiczeniu 

lub zwiększenie liczby stanowisk 
− farmakokinetyka - dobra organizacja zajęć, jasne warunki zaliczeń 

 
V rok: 
− etyka ogólna - szereg uwag i zastrzeżeń do materiału prezentowanego 

na wykładach, nie jest przydatny w przyszłości 
− propedeutyka onkologii - brak kontaktu z osobą odpowiedzialną za 

przedmiot, brak podania na początku zajęć regulaminu, test końcowy 
obejmuje szersze zagadnienia niż przerabiany na zajęciach 

− Uwaga ogólna w sprawie powtórnego zaliczania zajęć lub zdawania 
egzaminu przez osobę, która się reaktywowała lub powtarza rok: nie 
można przepytywać ponownie  studenta,  który  powtarza  rok  lub  
reaktywował się, a ma już zaliczony i zdany egzamin z danego 
przedmiotu.  

 
Kierunek analityka medyczna zreferowała prof. dr hab. Barbara Zielińska 

– Psuja: 
Prodziekan w swojej prezentacji przedstawiła program na poszczególnych 

latach studiów oraz poinformowała o zmianach programowych na IV roku, 
zgodnie z wdrażaniem standardów nauczania, podkreślając znaczenie nowego 
przedmiotu pt. Praktyczna nauka zawodu. Członkowie Rady Wydziału podjęli 
uchwałę, jednomyślnie akceptując zmiany w głosowaniu jawnym. 
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Członkowie Rady Wydziału podjęli uchwałę w głosowaniu jawnym 
powierzając prowadzenie zajęć niesamodzielnym pracownikom nauki. 

Kierunek kosmetologia zreferował prof. UM dr hab. Lucjusz Zaprutko. 
Prodziekan podkreślił niską frekwencję studentów na posiedzeniach Rad 

Pedagogicznych, zwłaszcza studiów niestacjonarnych, które z uwagi na 
swoją specyfikę i formułę zjazdów weekendowych powodują utrudniony 
kontakt (studenci pracujący zawodowo, dojeżdżający z daleka). 

Dziekan podsumowując dyskusję stwierdził, iż wiele problemów zostało 
już wyjaśnionych i częściowo rozwiązanych podczas Rad Pedagogicznych. 

Doc. M. Bernard zapytał o konieczność stosowania ankiet, jeżeli wiele 
spraw jest na bieżąco rozwiązywanych na Radach Pedagogicznych. Dziekan 
wyjaśnił, że ankietyzacja to część systemu zapewnienia jakości kształcenia. 
Studentka M. Cerbin powiedziała, iż studenci nie mają pełnej informacji, kto 
jest opiekunem ich roku i zaproponowała spotkania z opiekunem roku  
1 x w semestrze – ok. 45 min.  

Prof. J. Lulek zabrała głos w sprawie terminu naboru na praktyki; 
oczekiwania na nową formę umów; zmiany warunków ubezpieczenia; 
spotkania z brokerem oraz wycofywania się niektórych szpitali (np. 
Szwajcarska) z praktyk studenckich. 
W dyskusji głos zabrał prof. J. Pawlaczyk (kierownik Pracowni Oceny 
Jakości Kształcenia). Profesor wyjaśnił, że nie może być tylko jedno źródło 
informacji w celu uzyskania rzetelnej opinii nt. dydaktyki, ale powinny być 
cztery źródła: 

 

− systematyczna ankietyzacja (każde zajęcia zakończone ankietą) 
− hospitacje zajęć 
− ogólnouniwersytecka ankietyzacja 
− Rada Pedagogiczna. 

 
Należy brać pod uwagę spostrzeżenia studentów i na przyszły rok je 

rozwiązywać. Student musi wiedzieć, że problem, który zgłasza będzie –  
w miarę możliwości – naprawiony. 

Ostatnia uchwała Senatu ws. zmian w Regulaminie studiów obowiązującym 
od nowego roku akademickiego (2001/2011) dopuszcza brak sprawdzania 
obecności na wykładach, a przecież student uzyskuje za nie punkty ECTS 
niezbędne do zaliczenia całego roku. 

Od nowego roku akademickiego będą zastosowane cztery wymienione 
wcześniej sposoby oceny dydaktyki przez studentów. 
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Profesor J. Pawlaczyk wyraził także swoje zaniepokojenie zmniejszającą się 
liczbą publikacji, co wynika z analizy raportów samooceny podczas 
przeprowadzanych akredytacji, dydaktyka cieszy, ale systematycznie wzrastająca 
liczba publikacji jest b. ważna dla Uczelni i Wydziału. 

Prof. F. Główka zabierając głos powiedział, iż problem frekwencji na 
wykładach to również problem odpowiednio dużej Sali, bo gdyby przyszli 
wszyscy zabrakłoby miejsca. Stwierdził również, iż ankietyzacja jest potrzebna, 
ale również w drugą stronę (ocena studentów przez nauczycieli akademickich). 

Studentka M. Cerbin powiedziała o potrzebie dialogu ze studentem, 
studenci często bowiem nie wiedzą, do kogo mają się zwrócić ze swoimi 
problemami. Wyraziła także prośbę o większe zaangażowanie opiekunów lat  
i o zachęcanie studenta do dyskusji (wykorzystanie zdobytej wiedzy, do 
formułowania nawet błędnych, własnych sądów) oraz sygnalizowała zbyt niską 
znajomość aktów prawnych przez studentów, np. Regulaminu Studiów. 

Rada Wydziału podjęła uchwałę o zatwierdzenie tematów prac dyplomowych 
na kierunkach: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia. 

Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości 
Kształcenia przedstawiła Przewodnicząca prof. UM dr hab. Maria Chrzanowska. 
Poinformowała ona o opracowanym przez Komisję wzorze protokołu, według 
którego przebiegają hospitacje, zaakceptowanym przez prof. J. Pawlaczyka - 
Kierownika Pracowni Oceny Jakości Kształcenia. Dwie pierwsze hospitacje 
odbyły się w Katedrze Farmacji Klinicznej i Biofarmacji oraz w Katedrze 
Technologii Postaci Leku. Prof. M. Chrzanowska omówiła poszczególne 
elementy i treści wzoru protokółu. Poinformowała, że hospitacje przeprowadzają 
3-osobowe zespoły, hospitacja jest zapowiedziana, najpierw przeprowadzana 
jest rozmowa z Kierownikiem Jednostki oraz osobą odpowiedzialną za 
przedmiot, oddzielnym elementem jest indywidualna rozmowa ze studentami. 
Pismo wraz z protokołem otrzymuje Kierownik z prośbą o uwzględnienie uwag 
organizacyjnych i technicznych. Podczas posiedzeń Uczelnianego Zespołu 
Zapewnienia Jakości Kształcenia przekazywane są protokoły z Wydziału. 
Dotychczas hospitacje odbyły się: w sem. letnim w r. akad. 2007/08 na kier. 
kosmetologia, w sem. zimowym w r. akad. 2008/09 na kier. kosmetologia,  
w sem. letnim w r. akad. 2008/09 na kier. analityka medyczna, w sem. letnim  
w r. akad. 2009/10 na kier. farmacja. Łącznie przeprowadzono 38 hospitacji:  

 

− dla kier. Farmacja – 18  
− dla kier. analityka medyczna – 10, 
− dla kier. kosmetologia: I stopnia – 8, I stopnia st. niestacjonarne – 2. 
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Podsumowując pani Profesor dodała, iż bardzo ważna jest rola Rad 
Pedagogicznych, gdyż większa część uwag i spostrzeżeń jest identyczna 
podczas hospitacji jak podczas posiedzeń Rad Pedagogicznych. 

Następnie Dziekan poinformował o analizie wypełnionych Kart Oceny 
Jednostki oraz podziale środków statutowych oraz przedstawił ranking 
poszczególnych Jednostek Wydziału. Zaznaczył, iż 3 do 4 Katedr są swoistymi 
liderami w grupie, natomiast dwie Katedry znajdują się w tendencji spadkowej. 
Przykładem pozytywnym jest Katedra Technologii Chemicznej Środków 
Leczniczych, natomiast negatywnym Katedra Bakteriologii Farmaceutycznej 
(od dwóch sezonów utrzymuje pozycję spadku). Dziekan podkreślił rozwijanie 
współpracy prof. J. Lulek z Grupami Inicjatywnymi GlaxoSmithKline. Dodał 
także, iż punktacja w tym sezoniejest nieco wyższa niż w ubiegłym. 
Poinformował o inicjatywie członków Komisji ds. Parametryzacji o opracowaniu 
przez prof. J. Mielcarek Wydziałowych Zasad awansu na stanowisko adiunkta. 
Będą one stanowiły element zaleceń polityki naukowej prowadzonej na 
Wydziale. 

Dziekan poinformował też, że: 
− 17 maja odbyły się I Warsztaty Opieki Farmaceutycznej zakończone 

sukcesem merytorycznym i organizacyjnym (organizatorami byli: 
studenci, Katedra Technologii Postaci Leku oraz Koło Naukowe przy 
Pracowni Farmacji Praktycznej) 

−  28 maja – konferencja Interakcje Ksenobiotyków 
− do końca maja można składać propozycje JM Rektorowi ws. tematu 

wykładu inauguracyjnego. 
Rada Wydziału podjęła uchwałę o poparciu zgłoszenia pracy habilitacyjnej 

dr hab. Beaty Stanisz do nagrody naukowej Polskiego Towarzystwa 
Farmaceutycznego. 

W dniu 9 czerwca odbyło się posiedzenie otwarte. 
 

Posiedzenie Otwarte 
 

Wspomnienie o Profesorze Bohdanie Drożdżu  
Kierowniku Katedry Roślin Leczniczych w latach 1978 - 1996, 
Prodziekanie Wydziału Farmaceutycznego w latach 1981-1984 

  
 

Kierownik Katedry Naturalnych Surowców Leczniczych i Kosmetycznych 
prof. UM dr hab.G. Nowak przedstawił sylwetkę Profesora B. Drożdża, 
przebieg pracy zawodowej i kariery naukowej. Następnie głos zabrał prof. 
Gertig wspominając relacje koleżeńskie i naukowe z prof. Drożdżem. 
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Dr J. Jambor (Prezes Phytopharm Klęka SĄ) jako uczeń prof. Drożdża, 
opowiedział o niezwykłej pasji cechującej swojego Nauczyciela i zainteresowaniu 
dziedziną, którą się zajmował, o łatwości w nawiązywaniu kontaktów zarówno 
naukowych, jak i tych spoza nauki. Dziekan przypomniał niezwykłą aktywność 
Pana Profesor i uparte dążenie do celu przejawiające się m.in. w upamiętnianiu 
miejsc historycznych.  

Prof. Grochmalicka-Mikołajczyk podzieliła się swoimi wspomnieniami  
z życia studenckiego, powiedziała o zaangażowaniu w utworzenie przez 
Prof. B. Drożdża Jednostki przy ul. Mazowieckiej. Prorektor prof. Z. Kokot 
przypomniał niestrudzone działania Pana Profesora w upamiętnieniu 
sylwetek słynnych farmaceutów i botaników z poznańskiej uczelni poprzez 
nadanie ulicom na Morasku nazw od ich nazwisk. Na koniec spotkania 
Koleżanka z roku Pana Profesora, Pani Rzeska odczytała fragmenty 
przemówienia, które wygłosił On podczas uroczystości odnowienia 
dyplomów magistra farmacji po 50 latach 05 czerwca 2000 r. 

W czasie posiedzenia zamkniętego Rada Wydziału podjęła uchwałę  
o poparciu wniosku w sprawie nadania tytułu profesora w dziedzinie nauk 
farmaceutycznych dr. hab. Jerzemu Krysińskiemu prof. UMK - Collegium 
Medicum w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Sprawę przedstawiła Przewodnicząca Wydziałowej Komisji prof. dr hab. 
Janina Lulek. Dokonano wyboru Wydziałowej Komisji w postępowaniu  
o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk farmaceutycznych dr hab. Marii 
Chrzanowskiej, prof. nadzw. UM w Katedrze i Zakładzie Farmacji Fizycznej 
i Farmakokinetyki oraz  wyboru Wydziałowej Komisji w postępowaniu  
o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie  
i dyscyplinie nauki farmaceutyczne dr n. farm. Izabeli Muszalskiej  
(st. wykładowca w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej).  

Wszczęto przewód doktorski i wyznaczono promotora dla mgr inż. Anny 
Sędziak i mgr. farm. Piotra Bilskiego. Przyjęto rozprawę doktorską, 
dopuszczeno do publicznej obrony i powołano Komisję dla mgr farm. 
Barbary Licznerskiej oraz wyznaczono recenzentów w przewodzie 
doktorskim mgr. farm. Tomasza Osmałka.  

Rada Wydziału podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
przedłużenie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego o 1 rok: 

− dr hab. Marii Chrzanowskiej prof. nadzw. UM 
− dr hab. Grażyny Duda prof. nadzw. UM 
− dr. hab. Gerarda Nowaka prof. nadzw. UM  
 

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawach:  
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− poparcia zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego  
w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej UMP 
prof. dr hab. Zenona J. Kokota 

− poparcia zatrudnienia w charakterze adiunkta w Katedrze i Zakładzie 
Toksykologii dr n. farm. Małgorzaty Ewertowskiej i dr n. farm. 
Małgorzaty Kujawskiej 

− poparcia zatrudnienia w charakterze adiunkta w Katedrze i Zakładzie 
Technologii Chemicznej Środków Leczniczych dr. n. farm. Marcina 
Wierzchowskiego 

− poparcia zatrudnienia w charakterze asystenta w Katedrze i Zakładzie 
Toksykologii mgr Hanny Piotrowskiej i w Katedrze i Zakładzie 
Bromatologii mgr inż. Marty Stelmach oraz mgr inż. Agnieszka 
Wichura-Demskiej. 

 

Rada Wydziału podjęła jednomyślnie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na podjęcie działań zmierzających do nadawania tytułu Doctor of Pharmacy 
absolwentom Wydziału Farmaceutycznego Programu Anglojęzycznego – The 
6-year Doctor of Pharmacy (PharmD) Program (sprawę zreferował prof. UM 
dr hab. F. Główka, uzasadniając taką drogę postępowania m.in. kwestią 
odpowiedniego naboru rekrutacyjnego, atrakcyjności studiów dla przyszłych 
kandydatów, potrzebą jasnych kryteriów kwalifikacyjnych). 

Rada Wydziału podjęła uchwałę w głosowaniu tajnym wyrażając zgodę 
na zmianę tematu rozprawy doktorskiej mgr anal. med. Michaliny Pazgrat – 
Patan.  

Sprawę dobrych obyczajów w nauce przedstawiła prof. dr hab. Wanda 
Baer-Dubowska – przedstawiciel Wydziału Farmaceutycznego w Komisji 
ds. Etyki i Dobrych Obyczajów w Nauce w Uniwersytecie Medycznym im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Przypomniała ona, że Komisja została 
powołana na podstawie Zarządzenia Rektora nr 31 z 08 czerwca 2009 r., 
następnie wyjaśniła cel i potrzebę istnienia Komisji, powołując się m.in. na 
zasady dobrych obyczajów w nauce – Komitetu Etyki PAN. Przekazała 
również, że Komisja odbyła dwa posiedzenia, opracowała regulamin 
działania (dostępny na stronie; www.ump.edu.pl /nauka/komisja ds. etyki  
i dobrych obyczajów w nauce) opierający się na działalności edukacyjnej  
w ramach działalności naukowej uczelni. Pani Profesor omówiła pokrótce 
wszystkie rozdziały Regulaminu.  

Następnie Dziekan przekazał informacje dotyczące: 
− uroczystości jubileuszowej 90-lecia Wydziału - Msza św. - 16 czerwca- 

o godz.19,00 

http://www.ump.edu.pl/
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− wykładu „Dziś i jutro studiów farmaceutycznych w Hiszpanii” - Prof. 
L. Manrique - Dziekan W. Farmaceutycznego - Uniwersytet Granadzie. 

− kształcenia z zakresu medycyny i farmacji metodą e-learning - oferta 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, www.e-umed.pl 

− uzyskania przedłużenia akredytacji na prowadzenie kształcenia 
specjalizacyjnego z farmacji szpitalnej i klinicznej - zgoda Ministerstwa 
Zdrowia 

− odmownej decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
dotyczacej finansowania inwestycji aparaturowych dla jednostek 
wydziału Farmaceutycznego 

− II edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską poświęcona 
funduszom europejskim w Wielkopolsce - w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

− International Workshop on Multi-Scale Methods in Computational 
Engineering, December 9-10, 2010, Germany 

− spotkania planowanego na dzień: 10 czerwca, czwartek: JM Rektora prof. 
dr hab. J. Wysockiego z przedstawicielami W. Farmaceutycznego 
Komitetu ds. budowy Coll. Pharmaceuticum w sprawie najnowszych 
wiadomości oraz planów inwestycyjnych dot. Collegium Pharmaceuticum. 

 

Przedstawiono prośbę Prodziekan prof. B. Zielińskiej - Psuja ws. 
wyrażenia zgody na zwiększenie liczby godzin wykładów: 

− 10 godz. prowadzonych przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa: 
30 godz. wykłady, 45 godz. ćwiczenia (jak poinformowała Pani 
Prodziekan; członkowie Rady Programowej zaakceptowali i poparli 
prośbę dr Skalisz). 

 

Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę, jednomyślnie 
akceptując proponowane zmiany dydaktyczne. 

 
W dniu 7 lipca Rada Wydziału podjęła uchwały w sprawach: 
− przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej, nadania stopnia 

doktora nauk farmaceutycznych (specjalność: biochemia farmac.) oraz 
wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr farm. Barbary Licznerskiej 
(Katedra Biochemii Farmaceutycznej)  

− w związku ze zgłoszonym wnioskiem formalnym prof. W. Baer – 
Dubowskiej, Rada Wydziału podjęła uchwałę w głosowaniu jawnym 
w sprawie odłożenia wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia 
promotora mgr. farm. Michała Różańskiego (Podyplomowe Niestacjonarne 

http://www.e-umed.pl/
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Studium Metodologii Badań Naukowych) do czasu zwiększenia 
udziału własnego warsztatu badawczego) 

− przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej 
obrony oraz powołania komisji do przeprowadzenia publicznej 
obrony rozprawy  doktorskiej mgr inż. biotechn. Anny Bogacz 
(Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej)  

− powołania Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia 
egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej mgr farm. Anny 
Froelich (Studium Doktoranckie przy Katedrze i Zakładzie Chemii 
Organicznej)  

− powołania Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia 
egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej mgr farm. Jolanty 
Kamińskiej (Studium Doktoranckie przy Katedrze i Zakładzie 
Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki) 

− powołania Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia 
egzaminów doktorskich oraz wyznaczenia recenzentów mgr chem. 
Justyny Żwawiak (asystent w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej)  

− powołania Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia 
egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej mgr farm. 
Agnieszki Kamińskiej (Studium Doktoranckie przy Katedrze  
i Zakładzie Farmacji Klinicznej i Biofarmacji). 

 

Następnie Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie wyboru Komisji  
w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauki farmaceutyczne - 
dr hab. Franciszek Główka (prof. nadzw. UM w Katedrze i Zakładzie Farmacji 
Fizycznej i Farmakokinetyki UMP).  

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy 
doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz powołania komisji 
do przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr anal. med. 
Michaliny Pazgrat - Patan (Studium Doktoranckie przy Katedrze i Zakładzie 
Bakteriologii Farmaceutycznej).  

Rada Wydziału podjęła uchwały w sprawie poparcia wniosków o zatrudnienie: 
− na funkcję adiunkta czterech osób w Katedrze i Zakładzie Chemii 

Nieorganicznej i Analitycznej: dr n. farm. Barbary Ćwiertnia, dr n. farm. 
Jolanty Kłos, dr. n. farm. Jana Matysiaka i dr. n. farm. Piotra Nowickiego 

− na funkcję st. wykładowcy dwóch osób w Katedrze i Zakładzie 
Toksykologii: mgr mat. Antoniego Lemańczyka i mgr. mat. Rafała Rożka 

− na funkcję asystenta w Katedrze i Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej 
mgr farm. Aleksandry Majchrzak 
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− na funkcję asystenta w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej  
i Analitycznej: mgr chem. Anity Frąckowiak, mgr. farm. Łukasza 
Soboty, mgr chem. Agnieszki Dudzińskiej. 

 

Dziekan przekazał następujące informacje dotyczące spraw bieżących: 
− Apel o nadsyłanie danych z Katedr do wniosku o finansowanie 

podstawowej działalności statutowej i Ankiety Naukowej Jednostki 
− oferta edukacyjna – Menedżer projektów badawczych studia 

podyplomowe, www.studiampb.amu.edu.pl (organizator: Wydział Fizyki, 
Centrum Integracji Europejskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Poznań) 

− Zjawiska międzyfazowe wczoraj dziś i jutro – Wydział Chemii UMCS, 
PTCHem Lublin, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytet Medyczny 
Lublin - sympozjum 1-2 października 2010 r. 

− Forum Studentów Nauk o Zdrowiu, organizator: Lubuska Wyższa 
Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze, 6.09 – 11.09.2010 r.  

− posiedzenie Rady Wydziału w dniu 08 września, poświęcone sprawie 
rozstrzygnięcia konkursu na kierownika Katedry i Zakładu 
Bakteriologii Farmaceutycznej. 

 

Rada Wydziału podjęła uchwałę, po przeprowadzeniu kolokwium 
habilitacyjnym, o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie  
i dyscyplinie nauki farmaceutyczne, specjalność; chemia organiczna  dr. inż. 
Zbigniewowi Karczmarzykowi  z Instytutu Chemii, Akademii Podlaskiej  
w Siedlcach.  

http://www.studiampb.amu.edu.pl/
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Farmacja 
Uwagi i spostrzeżenia z Rad Pedagogicznych 

Rada Wydziału Farmaceutycznego  
19.05.2010 

 
I rok 

 
Języki obce 

− możliwość odrabiania zajęć w inny dzień niż środa 
− podział na grupy studenckie związany z językiem angielskim, a nie 
łacińskim 

− dodatkowe fakultety z języków obcych 
 

Botanika farmaceutyczna 
− bardziej równomierne rozłożenie w czasie zaliczeń w drugim semestrze 

 
Anatomia 

− większa liczba fakultetów 
 

Wychowanie fizyczne 
− wprowadzenie fakultetów z wf również na I roku 

  
 

II rok 
 

Chemia Analityczna 
− liczenie zadań rachunkowych przez studentów przy tablicy 
− możliwość korzystania z gotowych wzorców opracowań protokołów  

z ćwiczeń 
− duże zaangażowanie i ciekawe prowadzenie fakultetu przez dr. J. Matysiaka 

 
Chemia organiczna 

− możliwość przeprowadzenia sprawdzianów z wykładów na wykładach, 
a nie na ćwiczeniach 

− wydłużenie terminu składania protokołów z ćwiczeń do dwóch tygodni 
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Chemia fizyczna 
− bardzo dobra organizacja sposobu sprawdzania wiadomości studentów; 

szybkie sprawdzanie kolokwiów 
− umieszczenie na stronie internetowej wymagań dotyczących przedmiotu 

chemia fizyczna i skrupulatne przestrzeganie tych wymagań przez asystentów  
− ciekawy sposób prowadzenia wykładów z patofizjologii i technologii 

informacyjnej; studenci podkreślali zaangażowanie nauczycieli akademickich 
w proces nauczania 

 
 

III rok 
 

Farmakognozja 
− studenci zainteresowani przedmiotem 
− liczny udział w zajęciach fakultatywnych i w pracy koła naukowego 

przy katedrze 
 

Mikrobiologia 
− ustosunkowano się do oceny przeprowadzonej hospitacji na ćwiczeniach  

z tego przedmiotu 
  

Biochemia 
− Studenci ambitni, aktywnie uczestniczą w zajęciach, zainteresowani 

pracą w kole naukowym – wyjątek III grupa 
−  propozycja by zmienić jej skład 

 
Chemia leków 

− podobne uwagi do III grupy 
− liczny udział studentów w pracy koła naukowego 

 
 

IV rok 
 

Leki pochodzenia naturalnego 
− podkreślono duże zaangażowanie studentów na ćwiczeniach 
− studenci uznali zajęcia praktyczne za dobrze przygotowujące do pracy 

w aptece 
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Farmakokinetyka 
− egzamin w formie testu studenci zaliczyli z bardzo dobrymi wynikami 
− prośba o rozszerzenie zajęć o większą liczbę przypadków klinicznych  

i terapii monitorowanej 
 

Historia farmacji 
− studenci zaangażowani, aktywnie uczestniczą w zajęciach 
− proponują by przedmiot ten przenieść na I rok 

 
Bromatologia 

− propozycja studentów by tematy zajęć rozszerzyć  o suplementy diety  
i interakcje leków z pożywieniem 

− duże zainteresowanie fakultetem 
 

Technologia postaci leku 
− prośba o wcześniejsze spotkania w sprawie praktyk wakacyjnych  

i o zgodę na częściowe odrabianie praktyk w czasie roku akademickiego 
− więcej zajęć w przemyśle 
− połączenie zajęć z V roku z zajęciami z IV roku 

 
Farmakologia 

− prośba studentów o zwiększenie liczby godzin ćwiczeń, zbyt mało 
czasu na omówienie tak obszernego materiału 

 
Toksykologia 

− prośba o zmniejszenie na ćwiczeniach liczebności grup lub zwiększenie 
liczby stanowisk  

 
Farmakoterapia z naukową informacją o lekach 

− Studenci podkreślili dobrą organizację zajęć i jasne warunki zaliczenia 
 
 

V rok 
 

Zgłoszono następujące uwagi: 
1. Etyka ogólna 
− wątpliwości odnośnie przydatności przedmiotu wykładanego w pracy 

zawodowej 
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− utrudniony kontakt z wykładowcą 
2. Propedeutyka onkologii dla farmaceutów 
− brak kontaktu z osobą odpowiedzialną za przedmiot 
− brak regulaminu zajęć 
− materiał testowy na zaliczeniu nie odpowiadał materiałowi przedstawionemu 

w trakcie zajęć 
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Analityka Medyczna 
2010/2011 

 
Rada Wydziału Farmaceutycznego  

19.05.2010 
 

Zmiany w programie IV roku OAM 
Zatwierdzone w roku akad. 2008/2009 do realizacji od roku 2010/2011 - IV rok 
OAM 

− Toksykologia - przeniesiono z V na IV rok 
− Chemia kliniczna - przeniesiono z IV na III rok 
− Propedeutyka onkologii - wprowadzono zgodnie z zaleceniami MZ  
− Wprowadzono na IV roku nowy przedmiot Diagnostyka mikrobiologiczna  

w wymiarze 30 godzin. 
 

Propozycje zmian w programie nauczania IV roku OAM od 2010/2011 
− Wprowadzenie nowego przedmiotu Farmakokinetyka z elementami 

terapii monitorowanej 10 godz. seminariów i 10 godz. ćwiczeń 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot: prof. UM dr hab. Maria Chrzanowska 
(pozytywna opinia Rady Programowej dla Kierunku Analityka 
Medyczna w dniu 06.05.2010) 

 
Propozycje zmian w programie nauczania I-IV OAM od 2010/2011 

Kwalifikowana pierwsza pomoc (II rok w wymiarze 45 godz.): propozycja 
dwuetapowej realizacji przedmiotu: 

− Kwalifikowana pierwsza pomoc I – II rok (30 godz.) 
− Kwalifikowana pierwsza pomoc II – IV rok 0(15 godz.)  

(dr hab. med. Hanna Billert) 
(pozytywna opinia Rady Programowej dla Kierunku Analityka 
Medyczna w dniu 06.05.2010) 

 
Nowi wykładowcy 

− Prof. dr hab. Jadwiga Mielcarek – Chemia ogólna i nieorganiczna 
 

Od 2010/2011 nie będą realizowane następujące przedmioty: 
− Intensywna opieka medyczna (IV rok) – w zamian Kwalifikowana 

pierwsza pomoc (II i IV rok) 
− Medycyna ratunkowa (IV rok) 
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− Organizacja ochrony zdrowia (IV rok) 
− Podstawy informatyki (IV rok) – w zamian Technologie informacyjne 

(II rok) 
 
 
IV rok (2010/2011)  

lp.  Przedmiot Wykł. Ćw. Sem. 

Liczba 
godzin 
objęta  
planem 
studiów 

Punkty  
kredytowe 

Forma 
zaliczenia  

 1. Biologia molekularna #* 30 30 - 60 4 E 

 2. 
Farmakokinetyka z 
elementamii terapii 
monitorowanej #  

- 10 10 20 2 Z 

 3. Diagnostyka izotopowa  # 10 20 - 30 2 Z 
 4. Farmakologia * 15 30 - 45 5 E 
 5. Genetyka medyczna #  15 45 - 60 4 E 

 6. Hematologia 
laboratoryjna #  60 90 - 150 11 E 

  7. Immunopatologia #  15 45 - 60 6 E 

  8. Toksykologia #  30 45 - 75 7 E 

  9. Statystyka medyczna #  - 30 - 30 2 Z 

10. Praktyczna nauka 
zawodu #  - 90 - 90 6 Z 

11. Propedeutyka onkologii -  30 30 2 Z 

12. Diagnostyka 
mikrobiologiczna # - 30 - 30 2 E 

13. Ogółem 185 455 40 680 53  
14. Praktyka wakacyjna    160 5 Z 
Ogółem  840 58 
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Wyrażenie zgody na powierzenie prowadzenia zajęć przez niesamodzielnych 
pracowników naukowych: 

− Statystyka z elementami matematyki (I rok) – mgr Antoni Lemańczyk 
− Język łaciński (I rok) – dr Józef Kwapiszewski 
− Psychologia (II rok) - dr Ewa Mojs  
− Socjologia (II rok) - dr Małgorzata Gromadecka –Sutkiewicz  
− Serologia grup krwi i transfuzjologia – lek. med. Hanna Skalisz  
− Etyka zawodowa (V rok) – dr Leszek Bartkowiak 
 
 



 43

 



 44 

 



 45

RADA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU 
 
 

Posiedzenia Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu odbyły się 10 maja i 14 
czerwca 2010 roku. 

W dniu 10 maja Rada Wydziału przyjęła publiczną obronę rozprawy 
doktorskiej i nadała stopień doktora nauk medycznych z zakresu medycyny lek. 
Marii Buczyńskiej-Górnej i lek. Andrzejowi Wiatrakowi. Rada Wydziału 
podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu do publicznej 
obrony mgr Izabeli Kaczmarek. Rada Wydziału uchwaliła wszczęcie 
przewodów doktorskich w dziedzinie nauk o zdrowiu i wybrała promotora dla 
mgr Katarzyny Jessa, mgr Elżbiety Grunt-Metelskiej i mgr Anny Frankowskiej. 
Rada Wydziału wybrała recenzentów rozpraw doktorskich mgr inż. Renaty 
Rasińskiej, mgr Ewa Dziąba i lek. Stanisława Perza. 

Rada Wydziału wybrała komisje w sprawie następujących przewodów 
doktorskich: mgr Zuzanny Bartkowiak, mgr. Piotra Stawny, mgr Elżbiety 
Kuncewicz, lek. Roberta Stanka.  
Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wnioski o powołanie:  

− dr hab. Małgorzaty Kotwickiej na kierownika Katedry i Zakładu Biologii 
Komórki 

− dr hab. Danuty Dyk na kierownika Zakładu Pielęgniarstwa Anestezjologicznego  
i Intensywnej Opieki  

− dr hab. Krystyny Jaracz na kierownika Zakładu Pielęgniarstwa Neurologicznego  
i Psychiatrycznego.  

Rada Wydziału wybrała komisję konkursową na stanowisko profesora 
zwyczajnego w: 

 

− Katedrze Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji  
− Katedrze Nauk Społecznych  
− Katedrze Profilaktyki Zdrowotnej. 
 

Rada Wydziału wyraziła zgodę na przedłużenie zatrudnienia:  
− dr. Piotra Pagórskiego w Zakładzie Organizacji i Zarządzania  
− mgr Beaty Bajurnej w Zakładzie Organizacji i Zarządzania 
− dr. hab. Jana Galickiego w Zakładzie Organizacji i Zarządzania 
− dr Krystyny Mackiewicz w Zakładzie Organizacji i Zarządzania 
− dr Haliny Wawrzynowicz w charakterze adiunkta w Zakładzie Medycyny 

Katastrof  
− lek. Tomasza Fedorowicza w Zakładzie Mikologii Lekarskiej i Dermatologii  
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− mgr Mai Stanisławskiej–Kubiak w charakterze asystenta w Zakładzie 
Psychologii Klinicznej oraz na zatrudnienie dr Edyty Kinel w Katedrze  
i Klinice Rehabilitacji. 

Rada Wydziału wyraziła zgodę na udzielenie urlopu naukowego dla dr 
Doroty Hędzelek w okresie od 1 do 27 sierpnia 2010 r.  

Rada Wydziału wybrała kandydatów na członków do Centralnej Komisji 
ds. Stopni i Tytułów Naukowych: 

I. W dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie medycyna:  
− prof. dr hab. Zygmunt Adamski  
− prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz  

II. W dziedzinie nauk o zdrowiu:  
− prof. dr hab. Tomasz Opala  
−  prof. dr hab. Piotr Małkowski. 

 

W dniu 14 czerwca Rada Wydziału powołała komisję w sprawie przewodu 
habilitacyjnego dr. n. med. Witolda Cholewińskiego. 

Rada Wydziału podjęła uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy 
doktorskiej i nadaniu stopnia doktora nauk medycznych z zakresu medycyny 
mgr Izabeli Kaczmarek. 

Rada Wydziału przyjęła następujące rozprawy doktorskie: mgr Jolanty 
Lenartowicz, lek. Adama Sulewskiego, mgr Elżbiety Szwałkiewicz i dopuściła 
je do publicznej obrony. 

Rada Wydziału podjęła uchwały o wszczęciu przewodu doktorskiego  
w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie medycyna i wyborze promotora 
dla: lek. Roberta Burdyńskiego, lek. Łukasza Bartochowskiego, lek. Aleksandry 
Łożyńskiej-Nelke, lek. Kseni Stryjakowskiej, lek. Pawła Jachowskiego.  

Rada Wydziału podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego  
w dziedzinie nauk o zdrowiu i wyborze promotora dla rozprawy mgr 
Aleksandry Zielińskiej. 

Rada Wydziału wybrała komisję w sprawie następujących przewodów 
doktorskich: mgr Aleksandry Gutysz-Wojnickiej, lek. Tomasza Miętkiewskiego, 
mgr Izabeli Rzymskiej i lek. Marcina Warota.  

Rada Wydziału podjęła uchwały o dopuszczeniu rozpraw doktorskich do 
dalszych etapów przewodu doktorskiego i wybrała recenzentów dla mgr 
Zuzanny Bartkowiak, mgr Elżbiety Kuncewicz i lek. Roberta Stanka. Podjęto 
uchwałę o zmianie tematu rozprawy doktorskiej lek. Dariusza Mińkowskiego.  

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wnioski o powołanie na 
stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Włodzimierza Samborskiego, 
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prof. dr. hab. Michała Musielaka, prof. dr. hab. Jacka Wysockiego. Rada 
Wydziału wyraziła zgodę na zatrudnienie:   
1. Prof. dr. hab. Jerzego B. Warchoła w Katedrze i Zakładzie Biologii 

Komórki.  
2. Dr. Jerzego Kubiaka w Zakładzie Organizacji i Zarządzania. 
3. Mgr. Mateusza Cofty w Katedrze Profilaktyki Zdrowotnej.  
4. Dr Barbary Tamowicz w Klinice Intensywnej Opieki Medycznej i Leczenia 

Bólu. 
5. Dr Kariny Stefańskiej-Wronki w Klinice Intensywnej Opieki Medycznej  

i Leczenia Bólu.  
 

Rada Wydziału wyraziła zgodę na udzielenie urlopu naukowego dla dr. Jacka 
Sikory z Katedry Biologii i Ochrony Środowiska i na przedłużenie bezpłatnego 
urlopu naukowego dla dr Beaty Burczyńskiej z Katedry i Zakładu Biologii 
Komórki. Zatwierdzono programy nauczania na kierunku Pielęgniarstwo, Zdrowie 
Publiczne i Ratownictwo Medyczne oraz zatwierdzono przedmioty do hospitacji 
na rok akademicki 2010/2011 w ramach Wydziałowego Zespołu do Zapewnienia 
Jakości Kształcenia.  

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek o przeniesienie Zakładu 
Geriatrii i Gerontologii Katedry Patofizjologii Wydziału Lekarskiego II na 
Wydział Nauk o Zdrowiu.  
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 5 maja 2010 roku zmarł 
 

Prof. zwycz. dr hab. Andrzej  Soboczyński 
 
emerytowany profesor zwyczajny, wieloletni nauczyciel akademicki Katedry 

Otolaryngologii, Kierownik Kliniki Laryngologii Dziecięcej Akademii Medycznej 
w Poznaniu. 

Zasłużony nauczyciel akademicki, wychowawca pokoleń lekarzy i studentów  
o dużym zamiłowaniu do pracy naukowej. Lekarz o doskonałym podejściu do 
chorych i poczuciu odpowiedzialności. 

 
Za całokształt działalności naukowej, dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej 

odznaczony został  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym 
Krzyżem Zasługi, Odznaką za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia, Odznaką 
Honorową Miasta Poznania, Odznaką Honorową za Zasługi w rozwoju 
województwa poznańskiego. 

 
Małżonce Zmarłego - Mgr farm. Barbarze Soboczyńskiej, Córce i Synom oraz 

najbliższej Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia. 
 
Pożegnanie odbędzie się na cmentarzu przy ul. Lutyckiej w piątek 14 maja 

2010 roku o godz.: 13.30. 
   

 
Rektor i Senat,  
Dziekani i Rady Wydziałów: 
Lekarskiego I, Lekarskiego II, 
Farmaceutycznego  
oraz Nauk o Zdrowiu, 
Dyrekcja i Pracownicy  
Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego  
w Poznaniu  
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Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

 

Stefana Jaraczewskiego 

 

emerytowanego, wieloletniego Kierownika Działu Zaopatrzenia Akademii 
Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 
 

Zmarły był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową 
Miasta Poznania i Odznaką za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia. 

 
Pogrzeb odbędzie się w czwartek 13 maja 2010 roku o godz.: 12.30 na 

Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu. 
 

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy najgłębszego współczucia. 

 
 
 

Rektor i Senat, 
Dyrekcja i Pracownicy  
Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego  
w Poznaniu 
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