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INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2010/2011 
 

 

W dniu 6 października 2010 roku w Auli UAM o godzinie 1100 
odbyła się uroczysta inauguracja.  

Otwarcia uroczystości  i powitania gości dokonał Rektor prof. dr hab. Jacek 
Wysocki. 

Po powitaniu Rektor poinformował, że z okazji rozpoczęcia roku 
akademickiego 2010/2011 życzenia przysłali między innymi: 

− W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława 
KOMOROWSKIEGO - Szef Kancelarii Prezydenta - Jacek 
MICHAŁOWSKI  

− W imieniu Prezesa Rady Ministrów Donalda TUSKA - Zastępca 
Dyrektora Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Urszula BEDNARZ-
BRZOZOWSKA  

− Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: 
− Krystyna ŁYBACKA 
− Stanisław STEC 
− Marek ZIELIŃSKI 

− Posłanka do Parlamentu Europejskiego - Sidonia JĘDRZEJEWSKA 
− Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - prof. dr hab. Barbara 

KUDRYCKA 
− Minister Finansów - Jacek ROSTOWSKI  
− Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie 

Zdrowia - Ineza KRÓLIK  
− Prezydent Miasta Poznania - Ryszard GROBELNY  
− Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. dr hab. 

Marek KRAWCZYK 
− Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - prof. dr hab. Andrzej 

KSIĄŻEK 
− Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - prof. dr hab. Paweł 

GÓRSKI 
− Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - prof. 

dr hab. Ewa MAŁECKA-TENDERA 
− Rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu - prof. dr hab. Ryszard 

ANDRZEJAK  
− Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. dr hab. Janusz 

MORYŚ 
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− Rektor Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości 
prof. dr hab. inż. Rafał KRUPSKI  

− Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum  
w Krakowie - prof. dr hab. Wojciech NOWAK  

− Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej - Maciej HAMANKIEWICZ  
− Konsul Honorowy Królestwa Niderlandów - Andrzej GAWROŃSKI. 
Następnie Rektor wygłosił przemówienie inauguracyjne Rektora. 
Dr hab. Mariusz Puszczewicz, Prorektor ds. Studenckich, przeprowadził 

ceremonię immatrykulacji 12 studentów, którzy uzyskali najwięcej 
punktów. 

Po immatrykulacji polskich studentów nastąpiła immatrykulacja 10 
studentów anglojęzycznych. 

Po odśpiewaniu przez chór Gaude Mater Polonia przemówienie wygłosiła 
przedstawiciela młodzieży, przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu 
Studenckiego, Weronika Pelczar, która poinformowała m.in. o przyznaniu 
przez studentów nagród AMICUS STUDIOSUS.  

Katarzyna Chmielewska, zastępca dyrektora Departamentu Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia, odczytała adres od 
Minister Zdrowia Ewy Kopacz oraz wręczyła dyplomy nagród Ministra 
Zdrowia naszym pracownikom - Nagrody indywidualne naukowe: dr n. 
farm. Elizie Główce, dr hab. n. med. Magdalenie Sobieskiej, dr. hab. 
Adamowi Czabańskiemu, prof. dr. hab. med. Tomaszowi Siminiakowi. 

Prof. dr hab. Zenon Kokot poinformował, że Senat uchwałą nr 118/2010  
z 8 września 2010 r. pozytywnie zaopiniował wniosek Rektora o nadanie 
pośmiertnie Księdzu Kanonikowi Zbigniewowi Pawlakowi Medalu im. 
Karola Marcinkowskiego za wybijającą się judymowską postawę moralną 
i społeczną, stanowiącą przykład postępowania etycznego w działalności 
opiekuńczej wobec ludzi chorych i niepełnosprawnych, a w szczególności za 
ofiarną i pełną poświęcenia pracę na rzecz ciężko chorych, cierpiących 
pacjentów Hospicjum Palium. Medal odebrała Antonina Warda, siostra 
Księdza Kanonika. 

Prof. dr hab. Zenon Kokot poinformował, że Rektor przyznał medal  
"Za Zasługi dla Uczelni" Leszkowi Wojtasiakowi, Wicemarszałkowi 
Województwa Wielkopolskiego, za skuteczną i znaczącą pomoc finansową 
dla Uczelni, dzięki której w roku 2010 zakończy się budowa Biblioteki 
Głównej w Centrum Biblioteczno-Kongresowym oraz zmodernizuje się 
prawie wszystkie sale wykładowe naszego Uniwersytetu.  

Rektor wręczył Nagrody im. Władysława Biegańskiego za wybitne 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze: 
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I stopnia    - prof. UM dr. hab. Franciszkowi Główce 
II stopnia   - dr hab. Krystynie Górnej, dr hab. Hannie Krauss  
Prof. dr hab. Zenon Kokot poinformował, że Rektor przyznał Medal 

okolicznościowy Uczelni Aleksandrowi Siepnewskiemu, dyrektorowi 
Generalnemu Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych, 
za zaangażowanie w Program Przeszczepu Serca i w podziękowaniu za 
bezinteresowną pomoc polegającą na przekazaniu do dyspozycji 
poznańskich transplantologów prywatnego śmigłowca.  

Ponadto Rektor, na ręce Dyrektora, złożył podziękowania pozostałym osobom 
zaangażowanym w Program Przeszczepu Serca: płk Stefanowi Kwiatkowskiemu, 
płk Leszkowi Łukaszewiczowi, płk Stefanowi Bachanowiczowi, kapitanowi 
Mariuszowi Mastalerzowi oraz Zygmuntowi Łowińskiemu - mechanikowi 
lotniczemu. 

Następnie Rektor i Dziekani WLI, WLII i WF wręczyli dyplomy doktora 
habilitowanego.  

W roku akademickim 2009/2010 stopnie naukowe doktora habilitowanego 
otrzymali: 

1. Z Wydziału Lekarskiego I 
− dr hab. Przemysław Guzik  
− dr hab. Piotr Leszczyński  
− dr hab. Sławomir Michalak 

 

2. Z Wydziału Lekarskiego II  
− dr hab. Krzysztof Osmola  
− dr hab. Magdalena Sobieska  
− dr hab. Andrzej Pławski 
− dr hab. Zofia Oko-Sarnowska 
− dr hab. Wojciech Warchoł 
− dr hab. Agata Czajka-Jakubowska 
− dr hab. Ilona Idasiak-Piechocka 

 

3. Z Wydziału Farmaceutycznego  
− dr hab. Marek Murias 
− dr hab. Zbigniew Karczmarzyk 
 

17 Wykład inauguracyjny pt.: „Nanotechnologia w Medycynie i Sztuce” 
wygłosił prof. dr. hab. Tadeusz Maliński.  

Na zakończenie Rektor  podziękował wszystkim obecnym za udział  
w uroczystości i poprosił o wspólne odśpiewanie z chórem “Gaudeamus”. 
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PRZEMÓWIENIE INAUGURACYJNE J.M. REKTORA 
prof. dr. hab. Jacka Wysockiego 

 
 
Dostojni Goście, 
Wysoki Senacie,  
Drodzy Pracownicy i Studenci Uniwersytetu Medycznego,  
 
Inauguracja roku akademickiego to szczególny moment dla wszystkich 

członków społeczności akademickiej. Każdy z nas chociaż przez chwilę 
zastanawia się nad tym, co udało się zrobić w minionym roku, a co pozostało 
tylko niezrealizowanym marzeniem. Ta refleksja prowadzi nas do 
wyznaczenia sobie celów na najbliższe miesiące. Władze uczelni, obdarzone 
w demokratycznych wyborach zaufaniem społeczności akademickiej czują 
się w obowiązku dokonać chociaż krótkiego podsumowania tego co za nami 
i pokazać, jakie są plany na najbliższą przyszłość.  

Nowy rok akademicki 2010/2011 rozpoczynamy jeszcze silniejsi 
kadrowo. W gronie ponad 2300 pracowników mamy 1312 nauczycieli 
akademickich, wśród których jest 151 profesorów tytularnych oraz 172 
doktorów habilitowanych. Naszym bogactwem są także studenci, których 
mamy obecnie blisko 8000, w tym blisko 1100, którzy studiują w języku 
angielskim, a reprezentują 24 kraje z różnych kontynentów. Nasz 
uniwersytet staje się otwarty na świat. Może warto dodać, że mogliśmy 
przyjąć tylko co 3 kandydata  z zagranicy, który ubiegał się o miejsce na 
naszej Uczelni  

Przed 2 laty zaprosiliśmy całą społeczność Uniwersytetu Medycznego do 
realizacji naszego programu wyborczego, który nosił tytuł  „Nowoczesny  
i dynamiczny Uniwersytet Medyczny naszym wspólnym celem”.  

Dzisiaj możemy śmiało potwierdzić, że nasza wizja zamienia się  
w rzeczywistość.  

Macie Państwo okazję zobaczyć na ekranach jak zmieniała się nasza 
Uczelnia w ciągu minionego roku .   

Od dwóch dni studenci korzystają już z nowej Biblioteki Głównej przy ul. 
Przybyszewskiego, której wygląd i wyposażenie są na miarę nowoczesnego 
uniwersytetu. Oddaliśmy też do użytku nowy dom studencki , któremu 
młodzież nadała na cześć patrona Uczelni imię KAROLEK. Gdy dziś 
spoglądamy na warunki zamieszkania naszych studentów, to możemy bez 
cienia przesady powiedzieć, że są one na najwyższym poziomie nie tylko  
w Poznaniu.  
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W ostatnich miesiącach zrealizowaliśmy ogromny program zatytułowany 
„Poprawa jakości kształcenia poprzez wyposażenie biblioteki oraz 
modernizację sal dydaktycznych”. W ramach tego programu oddaliśmy już 
wiosną nowe studium języków obcych, w którym studenci znaleźli 
komfortowe warunki do nauki. W ramach tych samych środków, poddaliśmy 
gruntownej przebudowie 10 największych sal dydaktycznych w uczelni 
mieszczących łącznie ponad 1600 słuchaczy. Takiej modernizacji bazy 
dydaktycznej nie było w naszej uczelni od dziesiątków lat. Nie byłoby to 
możliwe, gdyby nie ogromna życzliwość Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
i osobiście Pana Marszałka Leszka Wojtasiaka, który umożliwił Uniwersytetowi 
Medycznemu dostęp do środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Panie Marszałku, pomoc, jaką otrzymaliśmy, odbieramy nie 
tylko jako życzliwe wsparcie rozwoju naszej uczelni, ale przede wszystkim 
jako przejaw troski o rozwój naszego regionu, do którego zmierza coraz 
więcej studentów nie tylko z Polski, ale z wielu krajów świata, a także tysiące 
uczestników kongresów i konferencji naukowych.  Serdecznie dziękujemy. 

Rozwój i sukces naszej Uczelni to nie tylko baza materialna. 
 W bieżącym roku w rankingu Rzeczypospolitej zajęliśmy 10 miejsce wśród 
wszystkich uczelni akademickich w kraju i drugie wśród uczelni 
medycznych. 5 dni temu Ministerstwo  Nauki Szkolnictwa Wyższego wydało 
komunikat o ustalonych kategoriach jednostek naukowych i w 5 stopniowej  
skali oba Wydziały Lekarskie naszej Uczelni uzyskały kategorię pierwszą,  
a Wydział Farmaceutyczny i Nauk o Zdrowiu kategorię drugą. To wynik 
wysiłku wszystkich pracowników, ale też dowód, że polityka władz Uczelni 
w kolejnych kadencjach , polegająca na stałym podnoszeniu wymagań wobec 
nas wszystkich przynosi rezultaty.  

Symbolicznym znakiem postępu jest także wdrożenie do praktyki 
klinicznej i wykonanie trzech transplantacji serca w Szpitalu Przemienienia 
Pańskiego.  

Za te wszystkie osiągnięcia należą się słowa podziękowań dla każdego 
pracownika Uniwersytetu Medycznego, bo postęp jest zwykle owocem 
zbiorowego wysiłku.  

Przed nami nowe cele. Trwa budowa Centrum Biologii Medycznej, które 
chcielibyśmy oddać do użytku za dwa lata. Dobiega końca budowa nowego 
pawilonu onkologicznego w Szpitalu Przemienienia Pańskiego przy ul. 
Szamarzewskiego. Planujemy zorganizowanie w roku bieżącym Centrum 
Innowacyjnych Technik Kształcenia oraz Centrum Symulacji Medycznej.  
Z myślą o przyszłej komercjalizacji rezultatów badań naukowych powołaliśmy 
do życia spółkę Centrum Transferu Technologii Medycznych. Złożyliśmy 
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kolejny wniosek o wpisanie na listę projektów wieloletnich budowy 
Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń. Pozyskaliśmy nowe tereny, na 
których chcielibyśmy wybudować w pierwszej kolejności nową siedzibę 
Wydziału Farmaceutycznego, a w dalszej Wydziału Nauk o Zdrowiu. Tę listę 
można by kontynuować, ale nie o poszczególne obiekty tu chodzi, ale przede 
wszystkim o to, że naprawdę rozwijamy nowoczesny i dynamiczny 
Uniwersytet Medyczny.  

Miniony rok akademicki to oczywiście nie tylko pasmo sukcesów, ale 
także szereg trudności. Kluczową sprawą dla dalszego rozwoju uczelni 
wyższych staje się sprawa płac. Obecny poziom wynagrodzeń dla 
pracowników naukowych nie pozwala zatrzymać w uczelni najzdolniejszych 
absolwentów, ani też dobrze wykształconych fachowców. Odchodzą od nas 
zarówno do placówek zagranicznych, jak i też do lepiej płatnej pracy  
w kraju. Staramy się korzystać ze specjalnych programów, zwłaszcza 
finansowanych przez Fundację Nauki Polskiej, ale to nie rozwiązuje 
problemu w skali globalnej. Racjonalizujemy strukturę zatrudnienia  
w Uczelni, kładziemy nacisk na zwiększenie dorobku naukowego, a więc 
staramy się poprawić efektywność naszego działania, ale bez rozwiązań 
systemowych dotyczących płac w nauce, nie dogonimy szybko 
rozwijających się ośrodków naukowych w Unii Europejskiej.  

Wielką stratą dla naszej uczelni była śmierć osób wielce zasłużonych dla 
Jej rozwoju. W minionym roku akademickim odeszli od nas na zawsze:  

 

Prof. dr hab. Anna Bernardczyk  
Prof. dr hab. Tadeusz Pisarski   
Prof. dr hab. Mieczysław Górecki  
Pan Stefan Jaraczewski  
Prof. dr hab. Andrzej Soboczyński  
Dr med. Hanna Mitkowska-Woźniak  
Prof. dr  hab. Czesław Wojnerowicz  
Dr med. Jan Gładysz  
Prof. UM dr hab. Tadeusz Wyrzykiewicz  
Prof. dr hab. Danuta Konieczna  
Proszę Państwa o powstanie i uczczenie pamięci drogich nam zmarłych 

chwilą ciszy i zadumy.  
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Dostojni Goście,  
Panie i Panowie,  
W radosnym wyśpiewaniu Gaudemaus igitur będą po raz pierwszy  

w swym życiu brać udział nowo przyjęci studenci. Nasza akademicka 
rodzina powiększy się dzisiaj o ponad 2700 nowych studentów. Wśród nich 
jest także 220 studentów rozpoczynających studia w języku angielskim.  

Gorąco i serdecznie witamy Was w społeczności Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Gratulujemy, bo okazaliście się 
najlepsi w rywalizacji o indeks naszej uczelni. Wybór naszego Uniwersytetu 
to bardzo ambitna decyzja, bo czekają Was wysokie wymagania, ale 
owocem tego będzie bardzo dobre przygotowanie do przyszłej kariery 
zawodowej. Uczelnia nasza otworzy Wam drogę już w czasie studiów do 
wymiany z wieloma uniwersytetami w Europie, zaproponuje uczestnictwo  
w badaniach naukowych oraz możliwość rozwoju swoich zainteresowań  
i pasji, także sportowych i kulturalnych.  

Życzę Wam, abyście dobrze czuli się w naszym gronie. Pamiętajcie, że 
jesteście dla nas bardzo ważną cząstką naszej społeczności, a Wasze sukcesy 
są największą radością nauczycieli akademickich. Dobrze wykorzystajcie 
czas studiów! 

Chciałbym teraz skierować kilka słów do naszych nowych studentów, 
którzy podejmują naukę w języku angielskim. 

 
 

Dear students, Ladies and gentlemen,  
We are celebrating today the beginning of the new academic year. It is an 

opportunity to resume our achievements  and to present our plans. Our 
University has been developing very intensive. I can confirm that the 
authorities of our university focus their attention on a very high level of 
teaching and research.  

I would like to welcome cordially all English speaking students, specially 
freshmen, who in few minutes will be officially admitted to our University. 
We are very happy that you came from 24 countries all over the world to 
Poznań to complete your education. I am sure you will find at our university 
a perfect conditions for your personal development.  

You create a very important part of our community. We hope that you 
will not only learn something about Poland, our history and current 
development but also you will teach us about your traditions, culture and 
customs. I wish all of you a very successful academic year.  
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Szanowni Państwo  
Święto Uczelni jaką jest Inauguracja roku akademickiego to także okazja ,aby 

podziękować wszystkim naszym przyjaciołom. W minionym roku, o czym, 
już wspominałem, otrzymaliśmy znaczącą pomoc ze strony Samorządu 
Województwa. W chwilach trudnych szukaliśmy pomocy w Radzie  
i Zarządzie Stołecznego Miasta Poznania z Panem Prezydentem na czele  
i zawsze spotykaliśmy się ze zrozumieniem, a często z życzliwą pomocą.  
W imieniu całej społeczności Uniwersytetu Medycznego chciałbym 
podkreślić, że nie przychodzimy do Państwa z pustymi rękami. Podejmujemy 
wiele wysiłków na rzecz rozwoju naszego miasta i regionu, sprowadzamy do 
Wielkopolski młodzież, kształcimy fachowców i budujemy tutaj miejsce 
spotkań ekspertów z całego świata. Wszystkim Państwu z całego serca 
dziękujemy i prosimy o dalszą pamięć o naszej Uczelni. Dziękujemy także 
indywidualnym osobom, które pomagają nam w wypełnianiu naszych zadań,  
a wśród nich dyrektorom poznańskich i wielkopolskich placówek ochrony 
zdrowia oraz przedstawicielom samorządów zawodowych, z którymi nasza 
współpraca staje się coraz bardziej efektywna.  

 
Szanowni Państwo 
Paulo Coelho napisał w Walkiriach te słowa:  
„Bramy raju zostaną otwarte dla tych, którzy postanowią tam wejść. 

Świat należy do tych, którzy mają odwagę śnić i przeżywać na jawie swoje 
sny”.  

U progu nowego roku akademickiego życzę wszystkim pracownikom 
i studentom, aby mieli odwagę śnić i realizować swoje marzenia. Niech 
nasze ambicje będą źródłem sukcesów Uniwersytetu Medycznego.   

  
PANIE I PANOWIE 
 
Rok akademicki 2010/2011 w Uniwersytecie Medycznym im. Karola 

Marcinkowskiego ogłaszam za otwarty.  
 
Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit.  
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DYPLOMATORIA 
 
 

W sobotę,18 września 2010 roku, o godz. 10.00 w Auli Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza odbyła się uroczystość odnowienia dyplomu lekarza po 
50 latach pracy zawodowej. W uroczystości wzięło udział 141 absolwentów 
Wydziału Lekarskiego i 26 absolwentów Oddziału Stomatologii. 

W sobotę,16 października, o godz. 10.00 w Auli Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza odbyła się uroczystość dyplomatorium Wydziału Lekarskiego. 
Dyplomy otrzymało 215 absolwentów, w tym 11 absolwentów otrzymało 
Medal Uczelni za osiągnięcia w nauce i pracy społecznej. Są to: Karolina 
Klain, Adam Bednarski, Nadia Sawicka Paweł Gutaj, Mikołaj Zaborowski, 
Joanna Grabia, Bartosz Musielak, Izabela Lipska, Grzegorz Anczykowski, 
Anna Wawrzyniak-Bielęda, Jan Budzianowski. 16 absolwentów otrzymało 
Listy Gratulacyjne jako wyraz uznania za działalność w organizacjach 
studenckich. Wyróżnieni to: Katarzyna Ożegowska, Maria Jurkiewicz, Konrad 
Grobelny, Patryk Kowalski, Angelika Kuczmarska, Alina Maćkowiak, Anna 
Maj, Hanna Gawron, Anna Szpak, Marcin Makowski, Barbara Czekalska, 
Kamila Kolańska, Joanna Rybacka, Piotr Leśniewicz, Piotr Idkowiak, Bartosz 
Migda.  

Listy Gratulacyjne Dziekana za wyniki w nauce otrzymało 9 osób: 
Ewa Bylica, Anna Smulkowska, Maria Urbanowicz, Marcin Andrzejczak, 
Katarzyna Chmiel, Łukasz Iwanicki, Agnieszka Kowalska, Agata Łaźniak, 
Ewelina Sroka. 

30 października  o godz. 10.00 odbyła się uroczystość dyplomatoryjna 
absolwentów Wydziału Lekarskiego II  kierunków: Lekarsko-dentystycznego  
i Biotechnologii. Medal Uczelni za osiągnięcia w nauce i pracy społecznej 
otrzymali: Joanna Butkiewicz, Marta Smoczyńska-Marczak i Dawid Lipski. 
Listy gratulacyjne JM Rektora za osiągnięcia naukowe i działalność 
społeczną otrzymali: Katarzyna JarząbekNatalia Piechota, Marta Smoczyńska-
Marczak, Dawid Lipski, Marek Popielarski. Za bardzo dobre wyniki w nauce 
i działalność społeczną listy gratulacyjne Dziekana WLII otrzymali 
absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego: Magdalena Jędrzejewska-
Wrzaskowska i Iwona Łatyszewska. 

Za bardzo dobre wyniki w nauce i działalność społeczną listy 
gratulacyjne Dziekana WLII otrzymali również następujący absolwenci 
kierunku biotechnologia: Grzegorz Cinciała, Paulina Gałka, Marta Gładych, 
Katarzyna Kazimierska, Aleksandra Małyska, Małgorzata Piskuła, Anna 
Szynkiewicz, Dariusz Wawrzyniak, Ilona Wicher, Joanna Wróblewska. 
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Jak co roku Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego 
postanowił uhonorować studentów wyróżniających się bardzo dobrymi 
ocenami z przedmiotów stomatologicznych. Wyróżnienia otrzymali: Marta 
Gibas, Aleksandra Gmyrek, Barbara Jagusiak, Joanna Kryś i  Małgorzata 
Lackowska.  

Nagrody Poznańskiego Oddziału PTSS otrzymali następujący absolwenci: 
Anna Łukanowska, Natalia Piechota, Ewa Ramuś, Aleksandra Wojtczak, 
Agata Żebryk.  
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PRZEMÓWIENIE J.M. REKTORA 
prof. dr. hab. Jacka Wysockiego  
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PRZEMÓWIENIE DZIEKANA 
Dr. hab. Ryszarda Marciniaka, prof. UM 
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REKRUTACJA - WYNIKI 
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Z SENATU 
 

 

Posiedzenia  Senatu odbyty się 8 i 29 września, 27 października 2010 
roku. 

Senat w dniu 8 września: 
− nadał tytuł doctora honoris causa - prof. dr. Włodzimierzowi 

Januszewiczowi z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  
− zmienił rozdział miejsc w ramach przyznanego limitu przyjęć na I rok 

studiów w roku akadem. 2010/2011 na Wydziale Nauk o Zdrowiu  
− uchwalił zmiany w „Regulaminie stypendiów za wyniki naukowe dla 

uczestników studiów doktoranckich”  
− wyraził zgodę na zawarcie umowy o współpracy naukowej z Instytutem 

Badań Naukowych w Okulistyce w Tuebingen i na utworzenie Centrum 
Innowacyjnych Technik Kształcenia jako jednostki ogólnouczelnianej 
oraz na utworzenie Centrum Symulacji Medycznej. 

Senat uchwalił jednolity tekst Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora 
Święcickiego.  

Senat pozytywnie zaopiniował: 
− wnioski o Nagrodę im. Władysława Biegańskiego dla prof. UM dr. 

hab. Franciszka Główki - nagroda I stopnia, dr hab. Krystyny Górnej - 
nagroda II stopnia i dla dr hab. Hanny Krauss - nagroda II stopnia 

− wniosek o przyznanie księdzu kanonikowi Zbigniewowi Pawlakowi 
Medalu im. Karola Marcinkowskiego. 

Prof. dr hab. Jacek Wysocki poinformował, iż podczas uroczystej 
inauguracji roku akademickiego 2010/2011, wykład inauguracyjny pt. 
Nanotechnologia w Medycynie i Sztuce wygłosi profesor Tadeusz Maliński, 
polski naukowiec pracujący w USA. 

W dniu 29 września 2010 Senat zatwierdził zmiany w Statucie Szpitala 
Klinicznego Przemienienia Pańskiego. 

Senat na posiedzeniu: 
− wyraził zgodę na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na termomodernizację 
budynku rehabilitacji Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego 
im. Wiktora Degi  

− wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury związanej z zaciągnięciem 
pożyczki bankowej przez Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny  
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− powołał komisję do wyboru biegłego rewidenta i zatwierdzenia 
wybranego przez szpitale kliniczne biura audytorskiego  

− wyraził zgodę na: zmianę rozdziału miejsc w ramach przyznanego 
limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2010/2011 na 
niestacjonarne studia na kierunku stomatologia i techniki dentystyczne 
i na zawarcie umowy z Uniwersytetem w Bremem (Niemcy)  

− rozpatrzył odwołanie od negatywnej oceny Wydziałowej Komisji ds. 
Oceny Nauczycieli Akademickich  

− po zapoznaniu się ze stanowiskiem Centralnej Komisji ds. Stopni  
i Tytułów w sprawie zaznaczania zatrudnienia na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego, uchwalił, że osoby zatrudnione na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego, nie posiadające tytułu profesora nadanego 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zaznaczają ten fakt za lub 
pod nazwiskiem 

− z Wydziału Lekarskiego II, z Katedry i Zakładu Patofizjologii wyłączył 
Zakład Geriatrii i Gerontologii i włączył w strukturę Wydziału Nauk  
o Zdrowiu. 

W dniu 27 października Senat na posiedzeniu: 
− udzielił urlop bezpłatny dr Norbertowi Rehlisowi 
− dokonał zmian w regulaminie przyznawania Medalu Uczelni Za 

Zasługi dla Uczelni  
− przyznał wyróżnienie honorowe Złoty Laur Akademicki prof. dr. hab. 

Zygmuntowi Szmeji i prof. dr. hab. Jerzemu Kosowiczowi  
− przyznał Medal Uczelni Za Zasługi dla Uczelni prof. dr. Rolfowi 

Edgarowi Silberowi z Uniwersytetu w Halle i prof. dr. Romanowi 
Lesykowi z Uniwersytetu Medycznego we Lwowie  

− zwiększył o 30% aktualną punktację KBN, która stanowi kryterium 
oceny dorobku naukowego kandydatów do stopnia naukowego 
doktora habilitowanego i tytułu naukowego profesora oraz stanowiska 
profesora UM i profesora zwyczajnego  

− powołał członków rad społecznych szpitali klinicznych. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie na stanowisko 

profesora zwyczajnego: 
− prof. dr hab. Anny Majewskiej, kierownika Katedry i Zakładu Biologii 

i Parazytologii Lekarskiej  
− prof. dr. hab. Jarosława Walkowiaka z I Katedry Pediatrii  
− prof. dr. hab. Jacka Zachwieji z I Katedry Pediatrii  
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− prof. dr hab. Wandy Horst-Sikorskiej, kierownika Katedry i Zakładu 
Medycyny Rodzinnej 

− prof. dr. hab. Ryszarda Żaby z Katedry i Kliniki Dermatologii  
− prof. dr hab. Ewy Florek z Katedry i Zakładu Toksykologii.  
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie na stanowisko 

profesora nadzwyczajnego dr. hab. med. Macieja Głowackiego z Katedry  
i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej.  

Senat wyraził zgodę na przedłużenie o jeden rok mianowania na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Włodzimierza Lieberta  
z Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii i dr. hab. Henryka 
Witmanowskiego prof. UM z Katedry i Zakładu Fizjologii. 

Senat wyraził zgodę na: 
− powołanie prof. dr. hab. Juliana Malickiego na kierownika Zakładu 

Elektroradiologii  
− udzielenie urlopu bezpłatnego dr Norbertowi Rehlisowi. 
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RADA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I 
 
 
W dniu 13 października odbyło się posiedzenie Rady Wydziału 

Lekarskiego I. Rektor prof. dr hab. Jacek Wysocki wręczył nominację na 
ordynatora – kierownika Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Katedry 
Otolaryngologii Dziecięcej dr. n. med. Jarosławowi Szydłowskiemu. 

Następnie Dziekan wręczył nagrody laureatom VII Ogólnopolskiego 
Konkursu Wiedzy Biochemicznej “Superhelisa 2009 rok” (14-15.05.2010 – 
Łódź): 

−  I miejsce zespołowe: zespół II roku lekarskiego w składzie: Adam 
Kowalski, Sylwia Sławek i Jan Tuzel 

− II miejsce indywidualne – Jan Tuzel 
− III miejsce indywidualne – Sylwia Sławek 
− IV miejsce indywidualne – Adam Kowalski. 
Powzięto uchwałę w sprawie dalszego zatrudnienia na ¼  etatu prof. dr. 

hab. Romana Wachowiaka z Katedry Medycyny Sądowej i prof. dr. hab. 
Michała Grzegorowskiego z Kliniki Laryngologii Dziecięcej Katedry 
Otolaryngologii. 

Rada Wydziału jednomyślnie poparła wniosek o przyznanie wyróżnienia 
honorowego "Złoty Laur Akademicki" Uniwersytetu Medycznego im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr. hab. Zygmuntowi Szmeji, 
wieloletniemu kierownikowi Kliniki Chorób Nosa, Gardła i Uszu – obecnie 
Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Katedry Otolaryngologii. 

Powzięto uchwały o powołaniu: 
− prof. nadzw. dr hab. Anny C. Majewskiej, kierownika Katedry  

i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej na stanowisko profesora 
zwyczajnego 

− prof. nadzw. dr. hab. Jarosława Walkowiaka z Kliniki Gastroenterologii 
Dziecięcej i Chorób Metabolicznych I Katedry Pediatrii na stanowisko 
profesora zwyczajnego 

− prof. nadzw. dr. hab. Jacka Zachwieję z Kliniki Kardiologii  
i Nefrologii Dziecięcej I Katedry Pediatrii na stanowisko profesora 
zwyczajnego 

− dr. hab. Macieja Głowackiego z Katedry i Kliniki Ortopedii  
i Traumatologii Dziecięcej na stanowisko profesora nadzwyczajnego. 
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Powzięto uchwałę o wystąpieniu do Rektora z wnioskiem o przedłużenie 
na 1 rok umowy na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. UM dr. hab. 
Włodzimierzowi Libertowi i prof. UM dr. hab. Henrykowi Witmanowskimu. 

Dokonano wyboru komisji konkursowej w sprawie obsady funkcji 
ordynatora Oddziału - kierownika Kliniki Endokrynologii i Reumatologii 
Dziecięcej II Katedry Pediatrii oraz Kliniki Diabetologii i Otyłości Wieku 
Rozwojowego II Katedry Pediatrii. 

Powzięto uchwałę w sprawie zmiany nazwy Katedry Otolaryngologii na 
Katedra Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Onkologii Laryngologicznej 
i o wystąpienie z takim wnioskiem do Rektora. 

W wyniku kolokwium habilitacyjnego nadano dr. n. med. Tomaszowi 
Banasiewiczowi, asystentowi Katedry i Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej 
i Endokrynologicznej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk 
medycznych w zakresie medycyny - chirurgii ogólnej. 

Nadano stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie 
medycyny lek. Joannie Stanisławiak i lek. Markowi Malewskiemu. 

Dokonano wyboru recenzentów następujących prac doktorskich: lek. 
Abdula Walki Alugail, lek. Anny Marii Barciszewskiej, lek. Anny 
Bartochowskiej, lek. Mirosławy Flisa, mgr piel. Kamili Gawłowicz, lek. 
Kingi Ciemniewskiej-Gorzela, mgr Marii Anny Kotarskiej, lek. Julii 
Lewandowskiej, lek. Piotra Ogrodowicza, lek. Agnieszki Rutkowskiej, lek. 
Katarzyny Grewling-Szmit oraz dokonano wyboru komisji.  



 37

RADA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO II 
 
 

Posiedzenie Rady Wydziału odbyło się 20 października 2010 roku. 
Rektor przekazał zebranym informacje na temat bieżącej działalności 

władz Uczelni. 
Podano też terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 

2010/2011. Posiedzenia odbędą się: 20 października 2010, 24 listopada 2010, 
15 grudnia 2010 oraz 19 stycznia 2011, 16 lutego 2011, 16 marca 2011, 23 
marca  2011 (Rada Dydaktyczna WLI i WLII), 20 kwietnia 2011, 18 maja 
2011 i 15 czerwca 2011. 

W wyniku przeprowadzonego kolokwium habilitacyjnego nadano dr  
n. przyr. Marii Kozłowskiej-Skrzypczak, st. wykładowcy Katedry i Kliniki 
Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego stopień 
naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu biologii 
medycznej. Dokonano wyboru nowego recenzenta rozprawy habilitacyjnej dr 
n. biol. Małgorzaty Frontczak-Baniewicz z Zakładu Ultrastruktury Komórki 
Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego 
PAN w Warszawie. Wszczęto przewód habilitacyjny dr n. przyr. Ewy Wiland  
z Zakładu Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych Instytutu Genetyki 
Człowieka PAN w Poznaniu.  

Nadano stopień naukowy doktora nauk medycznych z zakresu medycyny: 
lek. Pawłowi Golusińskiemu, lek. Anieli Ratajewskiej, lek. Leszkowi 
Niepolskiemu, lek. Ewelinie Gowin, lek. Sebastianowi Stoszkowi, lek. 
Monice Czarneckiej, lek. Alicji Kornackiej, lek. Łukaszowi Gąsiorowskiemu, 
lek. dent. Marii Gawriołek, lek. dent. Zuzannie Ślebioda. Z zakresu biologii 
medycznej nadano stopień doktora nauk medycznych: mgr fizyki Marlenie 
Gauza, mgr biologii Anecie Konwerskiej, mgr fizjoterapii Adriannie Marii 
Borowicz, mgr chemii Joannie Raczkowskiej i mgr inż. Annie Teresiak-
Mańczak. 

Dokonano wyboru recenzentów w sprawie nadania tytułu naukowego 
profesora nauk medycznych z zakresu medycyny dr. hab. Marcinowi 
Gabryelowi, prof. UM z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń. Rada Wydziału 
poparła wniosek w sprawie kandydatury prof. dr hab. Wandy Horst-Sikorskiej 
na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Medycyny 
Rodzinnej oraz w sprawie kandydatury prof. dr. hab. Ryszarda Żaby na 
stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Klinice Dermatologii. 

Dokonano wyboru składu Komisji Konkursowych w sprawie obsadzenia 
następujących funkcji kierowniczych: 
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1. Kierownika Katedry i ordynatora – kierownika Kliniki Chorób 
Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki 

2. Kierownika Katedry i ordynatora – kierownika Kliniki Chirurgii 
Szczękowo-Twarzowej 

3. Kierownika Katedry Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej 
4. Kierownika Zakładu Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej 
5. Kierownika Zakładu Technik i Technologii Dentystycznych 
Dziekan zaproponował skład Komisji Konkursowych: 
 

Ad 1. prof. dr hab. Jerzy Głuszek 
          dr hab. Agnieszka Dobrowolska-Zachwieja, prof. UM 
          prof. dr hab. Andrzej Oko 
         prof. dr hab. Jerzy Sowiński 
         dr hab. Andrzej Szyszka, prof. UM 
         dr hab. Marek Ruchała, prof. UM – pod przewodnictwem Dziekana 
 
Ad 2. prof. dr hab. Honorata Shaw 
          prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis 
          dr hab. Jerzy Sokalski, prof. UM 
          prof. dr hab. Janina Stopa 
          prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka 
          prof. dr hab. Wiesław Hędzelek 
 
Ad 3. prof. dr hab. Honorata Shaw 
          prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis 
          dr hab. Jerzy Sokalski, prof. UM 
          prof. dr hab. Janina Stopa 
          prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka 
          prof. dr hab. Wiesław Hędzelek 
 
Ad 4. prof. dr hab. Honorata Shaw 
          prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis 
          dr hab. Jerzy Sokalski, prof. UM 
          prof. dr hab. Janina Stopa 
          prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka 
          prof. dr hab. Wiesław Hędzelek 
 
Ad 5. prof. dr hab. Honorata Shaw 
          prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis 
          dr hab. Jerzy Sokalski, prof. UM 
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          prof. dr hab. Janina Stopa 
          prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka 
          prof. dr hab. Wiesław Hędzelek 
 

Członkowie Rady Wydziału wyrazili zgodę na zwolnienie dr. n. med. 
Mariusza Glapińskiego z Kliniki Rehabilitacji Narządu Żucia i dr n. med. 
Mai Kucharskiej-Janińskiej z Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-
Twarzowej z wymogu posiadania specjalizacji w konkursie na adiunkta. 

Wszczęto następujące przewody doktorskie: lek. dent. Kristiny Pilipczuk-
Paluch, lek. stom. Anny Marii Oleksiejuk, lek. dent. Andrzeja Baszkowskiego, 
lek. Kamili Krawczyk, lek. Vanessy Kaczmarek-Leki, lek. Wojciecha 
Ptasznika. Zmieniono tytuł rozprawy doktorskiej lek. Natalii Pytlińskiej. 
Dokonano wyboru recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Amelii Patrzyła 
 i lek. Natalii Rytlińskiej. Dokonano wyboru komisji i recenzentów w sprawie 
rozpraw doktorskich: lek. Wojciecha Turkiewicza, lek. Marka Kanikowskiego, 
lek. Marcina Mardasa, lek. Rafała Szajkowskiego. Wybrano nowego członka 
komisji w sprawie rozprawy doktorskiej lek. Alicji Kowzan-Korman.  

Rada Wydziału wyraziła zgodę na egzaminowanie przez dr n. farm. Izabelę 
Bolesławską studentów kierunku dietetyka z przedmiotów: 1 – technologia 
żywności i potraw oraz towaroznawstwo oraz 2 – technologia przyrządzania 
potraw. 

Obecni członkowie Rady Wydziału jednogłośnie poparli wniosek w sprawie 
przyznania nagrody: Złoty Laur Akademicki naszej Uczelni prof. dr. hab. 
Jerzemu Kosowiczowi, emerytowanemu pracownikowi Katedry i Kliniki 
Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych. 
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RADA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO 
 
 

Posiedzenie Rady Wydziału Farmaceutycznego odbyło się 12 października 
2010 r. 

Dziekan Wydziału dr hab. Edmund Grześkowiak złożył gratulacje  
i podziękowania za całokształt działalności nauczycielom akademickim 
przechodzącym na emeryturę: prof. dr. hab. Jerzemu Orłowskiemu oraz dr n. 
farm. Marii Sikorskiej i wręczył nominacje na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego: dr hab. Marii Chrzanowskiej, dr hab. Grażynie Dudzie  
i dr. hab. Gerardowi Nowakowi. 

Rada Wydziału podjęła uchwałę popierającą wniosek o nadanie tytułu 
profesora w dziedzinie nauki farmaceutyczne - dr. hab. Edmundowi 
Grześkowiakowi - kierownikowi Katedry i Zakładu Farmacji Klinicznej  
i Biofarmacji. Sprawę zreferowała prof. dr hab. Barbara Zielińska-Psuja, 
przewodnicząca Wydziałowej Komisji.  

Następnie Rada Wydziału podjęła uchwałę w głosowaniu tajnym  
w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauki 
farmaceutyczne - dr. hab. Michałowi H. Umbreitowi, emerytowanemu 
profesorowi nadzwyczajnemu w Katedrze i Zakładzie Chemii 
Nieorganicznej i Analitycznej UMP. Sprawę zreferował prof. dr hab. Jaromir 
Budzianowski, Przewodniczący Wydziałowej Komisji. 

Rada Wydziału w głosowaniu tajnym podjęła uchwały w sprawach 
wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr n. farm. Izabeli  Muszalskiej, st. 
wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej. 

Rada Wydziału podjęła także w głosowaniu tajnym uchwałę dotyczącą 
przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz uchwałę w sprawie 
nadania stopnia doktora nauk farmaceutycznych, specj. naukowa mikrobiologia 
- mgr anal. med. Michalinie Pazgrat - Patan - Studium Doktoranckie przy 
Katedrze i Zakładzie Bakteriologii Farmaceutycznej.  

 Następnie w głosowaniu tajnym Rada Wydziału podjęła uchwałę  
w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz uchwałę  
w sprawie nadania stopnia doktora nauk farmaceutycznych specj. naukowa: 
farmakologia oraz uchwałę w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej - 
mgr inż. biotechn. Anny Bogacz -  Pracownia Farmakogenetyki Doświadczalnej 
Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji.  

Rada Wydziału podjęła również uchwałę w sprawie wszczęcia przewodu 
doktorskiego i wyznaczenia promotora - mgr farm. Annie Wesołowskiej - 
Studium Doktoranckie przy Katedrze i Zakładzie Farmakologii.  
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Rada Wydziału podjęła następnie uchwałę w głosowaniu tajnym w sprawie 
wyznaczenia recenzentów oraz w sprawie powołania Wydziałowej Komisji 
Egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny 
podstawowej – mgr chem. Justyna Uszak - Podyplomowe Niestacjonarne 
Studium Metodologii Badań Naukowych.  

Rada Wydziału podjęła uchwały w głosowaniu tajnym:  
− w sprawie poparcia kandydatury prof. dr hab. Ewy Florek na 

stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Toksykologii 
− w sprawie poparcia kandydatury dr. n. farm. Jarosława Paluszczaka 

na adiunkta w Katedrze Biochemii Farmaceutycznej  
− w sprawie poparcia kandydatury dr n. farm. Ewy Witkowskiej – 

Banaszczak na adiunkta w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji  
w sprawie poparcia kandydatury dr na. farm. Matyldy Resztak na 
adiunkta w Katedrze i Zakładzie Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki. 

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie udzielenia zgody na urlop 
naukowy na wniosek mgr farm. Katarzyny Kosickiej - asystenta w Katedrze 
i Zakładzie Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki w terminie od 18 października 
2010 r. do 17 stycznia 2011 r. 

Rada Wydziału podjęła uchwałę w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia 
zgody na przedłużenie zatrudnienia w Katedrze i Zakładzie Bakteriologii 
Farmaceutycznej na 1/4 etatu – prof. dr. hab. Zygmuntowi Muszyńskiemu od 
01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 

Dziekan przedstawił informację oraz wyniki przeprowadzonej parametryzacji 
za lata 2005-2009 i o zakwalifikowaniu Wydziału do drugiej kategorii. Zapoznał 
również członków Rady Wydziału z nowymi zasadami oceny jednostek 
opracowanymi przez zespół Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
poinformował o klasyfikacji Wydziału Farmaceutycznego w grupie jednostek 
nieklinicznych, w skład której wchodzą także wysoko punktowane Instytuty 
PAN. Następnie przedstawił ranking Wydziałów Farmaceutycznych w Polsce: 

 

1. Gdański Uniwersytet Medyczny 
2. Uniwersytet Medyczny, Białystok 
3. Uniwersytet Medyczny, Lublin 
4. Collegium Medicum UJ 
5. Akademia Medyczna, Wrocław 
6. Uniwersytet Medyczny,  Łódź 
7. UMP 
8. Warszawski Uniwersytet Medyczny 
9. Collegium Medium Bydgoszcz UMK 
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10. Śląski Uniwersytet Medyczny. 
 

Podsumowując Dziekan zaapelował o podjęcie bardziej zdecydowanych 
działań w celu intensyfikacji aktywności naukowej pracowników Wydziału, 
wyrażającej się większą aktywnością publikacyjną, co w zasadniczy sposób 
wpływa na poziom finansowania działalności statutowej jednostki i umożliwia 
zakupy aparatury, gwarantującej realizowanie zadań badawczych  na  odpowiednim 
poziomie. 

Pozycję Wydziału w świetle Komunikatu nr 19 Minister B. Kudryckiej 
dotyczącej zasad parametryzacji oraz kryteriów awansów na Wydziale 
Farmaceutycznym przedstawiła prof. dr hab. Jadwiga Mielcarek – członek 
Senackiej Komisji Nauki (zał. nr 1). 

W toku dyskusji członkowie Rady Wydziału podnosili m.in. sprawę 
czasochłonnego angażowania się w procesy dydaktyczne (szczególnie na 
studiach anglojęzycznych), podkreślano, że badania eksperymentalne zabierają 
b. dużo czasu i środków, wskazywano na podniesienie aktywności naukowej 
wśród młodych pracowników, na zastosowanie bardziej jakościowych 
kryteriów – liczba prac tak, ale wysoko punktowanych. 

Sprawy dydaktyczne – kier. farmacja w języku angielskim - zreferował dr 
hab. Franciszek Główka, prof. nadzw. UM – Pełnomocnik Dyrektora ds. Farmacji 
Centrum Nauczania w Języku Angielskim. Rada Wydziału Farmaceutycznego 
podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do programu 
studiów V roku (program 5-letni farmacja w j. angielskim - 5-year M.Sc. 
Pharmacy Program) w roku akademickim 2010/11 przedmiotu Pharmaceutical 
Law  w wym. 30 godz. - seminaria oraz powierzenie obowiązków koordynowania 
tych zajęć  mgr. Krzysztofowi Kujawskiemu –BIOFARM Poznań. 

Sprawozdanie z przebiegu procesu rekrutacyjnego na rok akademicki 
2010/11 przedstawiła dr hab. Anna Katrusiak – Sekretarz Wydziałowej 
Komisji Rekrutacyjnej (zał. nr 1). 

Przekazano następujące informacje bieżące:  
 

1. 20 maja br. podpisano porozumienie z Gdańskim Uniwersytetem 
Medycznym w sprawie wymiany studentów pomiędzy uczelniami, 
umowa sprzyja większej mobilności edukacyjnej najlepszych 
studentów obu uczelni, a program wymiany oparty jest na zasadach 
Deklaracji Bolońskiej; wstępne kryterium kwalifikacyjne – średnia 
ocen: 4.0 

2. Konkurs Fundacji HASCO LEK: FUNDACJA HASCO-LEK  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZAPRASZA DO UDZIAŁU  
W JUBILEUSZOWEJ V EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZE 
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PRACE DOKTORSKIE i MAGISTERSKIE, OBEJMUJĄCE 
NOWE ODKRYCIA ORAZ INNOWACJE W DYSCYPLINACH 
FARMACEUTYCZNYCH I POKREWNYCH - zgłoszenia do 
30.11.10 r. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac 
doktorskich i magisterskich, a także promocja ich autorów oraz 
dokonanych przez nich odkryć z zakresu farmacji, biotechnologii, 
medycyny i chemii w aspekcie ich zastosowań w przemyśle 
farmaceutycznym. Poinformowano też o następujących sprawach:  
1. Reaktywacja Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa 
Lekarskiego. 2. Raport roczny Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – 
prof. M. Żylicz. 3. Planowany remont Sali im. K. Hrynakowskiego  
w r. 2011 - wykonanie niezbędnych prac remontowych zapewniających 
bezpieczeństwo, m.in. wymiana siedzisk oraz odnowienie klatki 
schodowej. 4. lipiec br. – UMP właścicielem terenu przy ul. Karpiej 
(wpis do Księgi Wieczystej); w listopadzie planowane jest spotkanie 
JM Rektora prof. J. Wysockiego z przedstawicielami Wydziałowej 
Komisji ds. budowy Coll. Pharmaceuticum - do końca 2010 r. 
powstanie koncepcji budowlanej (system modułowy), ustalenie 
kolejności prac. 5. Do 19.10. – składanie wniosków o nagrody JM 
Rektora. 6. Innowacyjność w kształceniu medycznym – konferencja 
"Jakość Edukacji Medycznej Symulacja Medyczna i E-Learning" 
Poznań, 28-29 października 2010 strona : mededu.ump.edu.pl.  
7. Studia doktoranckie - University of Kentucky.8. Nagroda Ministra 
Zdrowia na pracę doktorską: Elizy Główki pt. “sond fluorogennych  
i cząsteczek farmakologicznie aktywnych w nanocząstki celem 
zwiększenia ich penetracji w komórkach” (“Encapsulation of probes 
and pharmacologically active  molecules into nanoparticles for enhancing 
cellular uptake”) doktorat co-tutelle-uchwała RW z 15.07.2009 r. 

Rada Wydziału podjęła uchwały w sprawach dydaktycznych, o następujących 
treściach: 

 

Uchwała nr 20: 
Studenci Wydziału Farmaceutycznego UMP kierunków: analityka medyczna, 

farmacja i kosmetologia mogą przejść na kolejny rok studiów po zaliczeniu 
wszystkich przewidzianych programem nauczania na poprzednim roku studiów 
zajęć, praktyk, uzyskania zaliczeń oraz zdania egzaminów do dnia 15 września. 

Dot. kier. farmacja: 
Uchwała nr 22: 
Rada Wydziału wyraża zgodę na powierzenie odpowiedzialności za 

przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, dokonanie zaliczenia i wpisu do 
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indeksu niżej wymienionym niesamodzielnym pracownikom nauki: 
przedmioty fakultatywne: 
 

1. Techniki menedżerskie – 15 godz. – dr Krzysztof Kus - V rok 
2. Monitorowanie działań niepożądanych wg przepisów UE – 15 godz. – 

dr Krzysztof Kus 
3. Samoleczenie – błędy samodzielnego stosowania leków i wynikające 

z nich zagrożenia życia – 15 godz. – dr Krzysztof Kus – V rok 
4. Marketing w aptece – 15 godz. – dr Krzysztof Kus – IV rok. 
5. Ocena kosztów terapii dla wybranych leków z grupy OTC – 15 godz. 

– dr Krzysztof Kus – III rok 
6. Wyroby medyczne i farmaceutyczne w świetle dyrektyw unijnych – 

30 godz. – dr Krzysztof Kus – V rok.  
7. Komunikacja w aptece – 15 godz. – dr Krzysztof Kus – IV rok.  
8. Terapia genowa jako alternatywa farmakoterapii – 15 godz. – mgr inż. 

Anna Gandecka –  III rok . 
 

przedmioty obowiązkowe: 
 
1. “Etyka zawodowa” dla studentów V roku – dr Leszek Bartkowiak 

Zakład Zdrowia Publicznego 
2. “Prawo Farmaceutyczne” dla studentów V roku – dr n. farm. Kazimierz 

Jakubiec oraz zespół Pracowników Wielkopolskiego Wojewódzkiego 
Nadzoru Farmaceutycznego i Wielkopolskiej Izby Aptekarskiej: mgr farm. 
Alina Jurek, mgr farm. Anna Mrula, mgr farm. Maria Szymkowiak, mgr 
Krzysztof Czech, dr Tadeusz Bąbelek 

3. “Matematyka” i “Statystyka” dla studentów I roku – mgr Antoni 
Lemańczyk Pracownia Matematyki Katedra i Zakład Toksykologii. 

 
Uchwała nr 21: 
 
Kier. kosmetologia: 
Rada Wydziału wyraża zgodę na powierzenie odpowiedzialności za 

przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, dokonanie zaliczenia i wpisu do 
indeksu niżej wymienionym niesamodzielnym pracownikom nauki:  
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Lp. Imię i nazwisko Katedra/Zakład Realizowany przedmiot 
1 Dr Bogusław 

Stelcer 
Zakład Psychologii Klinicznej Elementy psychologii 

klinicznej – I rok  
(studia II stopnia) 

2 Dr Andrzej 
Kaniewski 

Katedra Medycyny Społecznej Higiena – I rok  
(studia II stopnia) 
Higiena – II rok  
(studia I stopnia) 

3 Dr Marta 
Karaźniewicz – 
Łada 

Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej i 
Farmakokinetyki 

Elementy statystyki –  
I rok (studia II stopnia) 

4 Mgr Aniela 
Piotrowicz 

Biblioteka Główna  Informacja naukowa z 
metodologią pisania prac – I 
rok (studia II stopnia) 

5 Dr Paulina 
Sobkowiak 

Klinika Pneumonologii, Alergologii 
Dziecięcej i Immunologii Klinicznej 

Alergologia kliniczna – I rok 
(studia II stopnia) 

6 Dr Joanna 
Karolewska 

Katedra i Zakład Technologii Postaci 
Leku 

Receptura kosmetyczna – I 
rok (studia I stopnia) 
Technologia formy 
kosmetyków – II rok (studia I 
i II stopnia) 

7 Mgr Dagmara 
Więcek 

Katedra i Zakład Naturalnych 
Surowców Leczniczych i 
Kosmetycznych 

Stylizacja specjalistyczna – I 
rok (studia II stopnia) 

8 Dr Bartosz 
Bilski 

Katedra Profilaktyki Zdrowotnej  Profilaktyka zdrowotna – II 
rok (studia II stopnia) 

9 Dr Sebastian 
Kuczyński 

Katedra i Zakład Naturalnych 
Surowców Leczniczych i 
Kosmetycznych 

- Kosmetologia upiększająca 
– II rok (studia I stopnia) - 
Specjalistyczna aparatura  
w kosmetyce – II rok  
(studia I stopnia) - 
Kosmetologia pielęgnacyjna 
– I rok (studia I stopnia) - 
Metody aplikacyjne badania 
kosmetyków – II rok  
(studia II stopnia) 
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10 Mgr Janina 
Majchrzak 

- Ochrona własności 
intelektualnej – III rok  
(studia I stopnia) 

11 Mgr Sylwia 
Dankowska 

Katedra i Zakład Naturalnych 
Surowców Leczniczych  
i Kosmetycznych 

Wizaż i stylizacja – III rok 
(studia I stopnia) 

12 Dr Ewa Mojs Zakład Psychologii Klinicznej Psychologia – III rok  
(studia I stopnia) 

13 Dr Janusz 
Przybylski 

Studium Wychowania Fizycznego i 
Sportu 

- Kształtowanie sylwetki i 
postawy ciała – III rok  
(studia I stopnia) 
- Wychowanie fizyczne – I 
rok (studia I stopnia) 

14 Mgr Elżbieta 
Gąsiorowska – 
Czarnecka 

Studium Języków Obcych Język obcy – I,  II rok  
(studia I stopnia) 

15 Dr Matylda 
Resztak 

Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej  
i Farmakokinetyki 

Technologia informacyjna - I 
rok (studia I stopnia) 

16 Mgr inż. 
Teodor 
Świdziński 

Katedra Biofizyki Biofizyka – I rok  
(studia I stopnia) 

17 Dr Wojciech 
Manikowski 

Zakład Fizjoterapii Reumatologii - Fizjoterapia i masaż – I rok 
(studia I stopnia)  

18 Dr Anna 
Hochół – 
Molenda 

Katedra Histologii i Embriologii Histologia – I rok  
(studia I stopnia) 

19 Mgr Ewa 
Ławniczak 

Katedra i Zakład Naturalnych 
Surowców Leczniczych 
i Kosmetycznych 

Elementy Podologii – III rok 
(studia I stopnia) 
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RADA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU 
 
 

Posiedzenia Rady Wydziału odbyły się 27 września i 11 października 
2010 roku. 

W dniu 27 września Rada Wydziału podjęła uchwałę o wszczęciu 
przewodu habilitacyjnego i wyborze recenzentów dla dr. n. med. Witolda 
Cholewińskiego.  

Rada Wydziału przyjęła publiczne obrony rozprawy doktorskie i nadała 
stopnie doktora nauk o zdrowiu mgr Jolancie Lenartowicz i mgr Elżbiecie 
Szwałkiewicz oraz stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny 
lek. Adamowi Sulewskiemu.  

Rada Wydziału podjęła uchwały o przyjęciu rozpraw doktorskich 
następujących osób: mgr Joanny Bystrzyckiej, mgr Małgorzaty Dłużewskiej, 
mgr Elżbiety Kuncewicz, mgr Renaty Rasińskiej i mgr. Wojciecha 
Strzeleckiego oraz o dopuszczeniu ich do publicznej obrony.  

Wszczęto przewód doktorski w dziedzinie nauk o zdrowiu i wybrano 
promotora dla mgr. Macieja Góreckiego i mgr Agnieszki Ryczek. Wybrano 
komisję w sprawie przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Dyzmann-Sroka 
oraz  recenzentów w przewodach doktorskich: mgr Aleksandry Gutysz- 
Wojnickiej,  mgr Izabeli Rzymskiej, mgr. Piotra Stawny, mgr Katarzyny 
Warchoł-Biederman.  

Rada Wydziału uzupełniła skład komisji konkursowej na funkcję 
kierownika Zakładu Elektroradiologii.  

Wybrano komisję konkursową na stanowisko kierownika Katedry 
Pielęgniarstwa Pediatrycznego, w składzie:  

Dziekan WNoZ – przewodniczący  
 

1. dr hab. Danuta Dyk 
2. dr hab. Krystyna Jaracz  
3. dr hab. Maria Danuta Głowacka  
4. prof. UM dr hab. Barbara Steinborn 
5. prof. dr hab. Zygmunt Adamski  
6. prof. UM dr hab. Piotr Krokowicz 
 

Rada Wydziału wyraziła zgodę na zatrudnienie:  
− dr. Tomasza Kubackiego jako adiunkta w Katedrze Biologii i Ochrony 

Środowiska  
− mgr Renaty Rasińskiej jako asystenta w Zakładzie Organizacji  

i Zarządzania  
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− lek. Przemysława Daroszewskiego jako asystenta w Zakładzie 
Organizacji Zarządzania  

− dr. Grzegorza Zwierzchowskiego jako adiunkta w Zakładzie 
Elektroradiologii  

− dr. Marcina Popowa jako adiunkta w Zakładzie Medycyny Katastrof  
− lek. Joanny Gadzinowskiej-Szczucińskiej jako asystenta w Katedrze 

Profilaktyki Zdrowotnej  
− dr. Piotra Pagórskiego jako starszego wykładowcy w Zakładzie 

Organizacji i Zarządzania  
− mgr Beaty Bajurnej jako asystenta w Zakładzie Organizacji i Zarządzania  
− mgr Marii Wojtaś jako wykładowcy w Zakładzie Pielęgniarstwa  

i Intensywnej Opieki Medycznej 
− mgr Bożeny Siczyńskiej jako wykładowcy w Zakładzie Pielęgniarstwa  

i Intensywnej Opieki Medycznej  
− mgr Aleksandry  Motyki jako asystenta w Katedrze Profilaktyki 

Zdrowotnej  
− mgr Ewy Barańskiej jako asystenta w Zakładzie Fizjoterapii  
− dr Bereniki Wruk jako adiunkta w Katedrze i Klinice Rehabilitacji 

oraz przedłużenie zatrudnienia  
− dr Dariusza Samulaka jako asystenta w Katedrze Zdrowia Matki  

i Dziecka.  
Rada Wydziału zatwierdziła listę fakultetów dla studentów Wydziału 

Nauk o Zdrowiu, na rok akademicki 2010/11.  
Rada Wydziału odmówiła wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego 

dyplomu młodszego specjalisty uzyskanego na Lwowskim Państwowym 
Koledżu Medycznym przez Tatianę Motliuk.  

W dniu 11 października Rada Wydziału wszczęła przewody doktorskie 
w dziedzinie nauk o zdrowiu i wybrała promotora dla mgr Aleksandry 
Łuczak-Piechowiak i mgr Doroty Gołąb.  

Rada Wydziału podjęła uchwałę o zmianie tematu rozprawy doktorskiej 
mgr Mirelli Śmigielskiej.  
Wybrano komisje w przewodach doktorskich: lek. Magdaleny Atarowskiej, 
mgr Mirelli Śmigielskiej, mgr Anny Kostiukow i mgr Emilii Marcinkowskiej.  

− Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek o powołanie prof. 
dr hab. Juliana Malickiego na kierownika Zakładu Elektroradiologii.  

Rada Wydziału wyraz zgodę na zatrudnienie:  
− mgr Lidii Ruciak na stanowisku instruktora – nauczyciela zawodu  

w Zakładzie Elektroradiologii.  
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− mgr Piotra Olejnika na stanowisku instruktora – nauczyciela zawodu 
w Zakładzie Elektroradiologii 

− dr Urszuli Polak na stanowisku adiunkta w Katedrze i Zakładzie 
Biologii Komórki 

− mgr Elżbiety Basior na stanowisku asystenta w Zakładzie 
Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, (umowa na 
zastępstwo).  

Rada Wydziału poparła wniosek o zmianę nazwy studium “Klasyfikacja  
i kodowanie procedur medycznych” na Podyplomowe Studium Koderów  
i Klasyfikacji Medycznych”.  

Dr hab. Maciej Wilczak, prof. UM przedstawił sprawozdanie z rekrutacji 
na Wydział Nauk o Zdrowiu, na rok akademicki 2010/2011 

 
studia I stopnia  -  stacjonarne 
kierunek limit 

miejsc 
liczba 

kandydatów  
liczba 

przyjętych 
Pielęgniarstwo 100 132 94 
Położnictwo 85 120 86 
Fizjoterapia 100 467 106 
Ratownictwo 
Medyczne 

40 190 41 
 

Zdrowie Publiczne 100 141 88 
Elektroradiologia 25 109 25 

 
studia I stopnia - niestacjonarne 

kierunek limit 
miejsc 

liczba 
kandydat. 

liczba 
przyjętych  

Pielęgniarstwo 
pomostowe 

200 247 200 
 

Położnictwo 
pomostowe 

100 93 93             
 

Fizjoterapia 72 103 75 
Ratownictwo 
Medyczne 

40 30 27                 

Zdrowie Publiczne 80 23 22 
Elektroradiologia  25 32 2 
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studia II stopnia  
 

 studia II stopnia - stacjonarne  
kierunek limit 

miejsc 
liczba 

kandydatów 
liczba 

przyjętych  
Pielęgniarstwo 65 73 65 
Położnictwo 65 60 57                 
Fizjoterapia 100 180 100   
Zdrowie Publiczne 65 76 65 
Elektroradiologia  32  32 32 

 
studia II stopnia - niestacjonarne  

kierunek limit 
miejsc 

liczba 
kandydatów 

liczba 
przyjętych  

Pielęgniarstwo 150  157 126 
Położnictwo 100 47 41 
Fizjoterapia 72+ 1 434 73 
Zdrowie Publiczne 80 101 80 
Elektroradiologia  41  52 41 

 
 
Rada Wydziału wyraziła zgodę na przedłużenie bezpłatnego urlopu 

naukowego dr Urszuli Polak, od 1.11.2010 r. do 31.12.2011 r. – asystentowi  
w Katedrze i Zakładzie Biologii Komórki.  

Rada Wydziału przyjęła zasady prowadzenia i otrzymywania prac 
licencjackich i magisterskich na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w roku 
akademickim 2010/11. 

 
Prace licencjackie:  
Na studiach stacjonarnych: nauczyciele Wydziału Nauk o Zdrowiu – 5 prac 

licencjackich, nauczyciele spoza Wydziału – 2. 
Na studiach niestacjonarnych nauczyciele WNoZ – 5 licencjatów, 

nauczyciele spoza Wydziału – 2. 
 

Prace magisterskie:  
Na studiach stacjonarnych: nauczyciele WNoZ – 3 magistrantów, 

nauczyciele spoza Wydziału – 1 pracę magisterską. 
Na studiach niestacjonarnych nauczyciele WNoZ – 5 prac magisterskich, 

nauczyciele spoza – 2 magistrantów. 
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Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wnioski o przyznanie 
stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok ak. 2010/2011:  

1. Elszyn Barbara  
2. Kasprzak Anna Maria  
3. Kielar Halina  
4. Kwiatek Sylwia  
5. Kwiatkowska Krystyna  
6. Nowak Ewa  
7. Pacyński Tomasz.  
 

Rada Wydziału podjęła uchwałę o uznaniu dyplomu Master of Science in 
Health and Human Development uzyskanego na Uniwersytecie Stanowym  
w Montanie USA przez Krzysztofa Tokara za równorzędny z dyplomem 
ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne i tytułem 
zawodowym magister nadawanym przez polskie uczelnie. 
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