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WYBORY NA KADENCJĘ 2012-2016 
 

KOMUNIKAT NR 19/2012 
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia  28 czerwca 2012 roku 
 

Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza, że 
do organów jednoosobowych i do Senatu Uniwersytetu  

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na kadencję 
2012-2016 zostali wybrani: 

 
Rektor 

prof. dr hab. Jacek Wysocki 
 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 
prof. dr hab. Jarosław Walkowiak 
 

Prorektor ds. Klinicznych i Szkolenia Podyplomowego 
prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis 
 

Prorektor ds. Studenckich 
prof. dr hab. Edmund Grześkowiak 
 

Prorektor ds. Organizacji, Promocji i Rozwoju Uczelni 
prof. dr hab. Andrzej Tykarski 
 
 

WYDZIAŁ LEKARSKI I 
 
Dziekan 

prof. dr hab. Ryszard Marciniak 
 

Prodziekani 
dr hab. Maciej Krawczyński, prof. UM 
prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska 
dr hab. Jerzy Wójtowicz 
 
 

 



 4 

WYDZIAŁ LEKARSKI II 
 
Dziekan 

prof. dr hab. Zbigniew Krasińksi 
 

Prodziekani 
dr hab. Agnieszka Dobrowolska-Zachwieja, prof. UM 
dr hab. Maria Iskra, prof. UM 
dr hab. Michał Nowicki, prof. UM 
dr hab. Anna Surdacka, prof. UM 

 
 

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY 
 

Dziekan 
prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko 
 

Prodziekani 
prof. dr hab. Anna Jelińska 
prof. dr hab. Gerard Nowak 
prof. dr hab. Maria Rybczyńska 
 
 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 
 

Dziekan 
prof. dr hab. Włodzimierz Samborski 
 

Prodziekani 
prof. dr hab. Paweł Chęciński 
dr hab. Adam Czabański 
dr hab. Małgorzata Kotwicka, prof. UM 
dr hab. Maciej Wilczak 
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SENAT 
 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tyt. nauk. 
profesora lub stopień nauk. doktora habilitowanego 

 
prof. dr hab. Włodzimierz Samborski 
prof. dr hab. Wanda Baer-Dubowska 
dr hab. Agnieszka Dobrowolska-Zachwieja, prof. UM 
prof. dr hab. Michał Drews 
prof. dr hab. Wojciech Dyszkiewicz 
prof. dr hab. Zenon Kokot 
dr hab. Małgorzata Kotwicka, prof. UM 
prof. dr hab. Michał Musielak 
prof. dr hab. Tomasz Opala 
prof. dr hab. Juliusz Przysławski 
prof. dr hab. Aldona Siwińska 
dr hab. Jerzy Sokalski  
prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska 
prof. dr hab. Andrzej Wykrętowicz 
prof. dr hab. Maciej Zabel 
  

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich 
 

dr Izabela Bolesławska 
dr Szczepan Cofta 
dr Ewa Gajewska 
dr Beata Klincewicz 
dr Krzysztof Kordel 
dr Teresa Kosicka 
 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich 
 
Artur Chmielewski 
Natalia Król 
Anna Kuklińska 
Justyna Mocarska 
Weronika Pelczar 
Olga Starosta 
Dariusz Wawrzyniak 
Zofia Wrzesińska 
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Przedstawiciel Samorządu Doktorantów 
 

lek. dent. Zofia Maciejewska-Szaniec 
 

Przedstawiciele prac. nauk.-tech, inż.-techn., prac. bibliot. oraz do-
kum. i inf. naukowej 

 
mgr Ewa Sumelka 
 

Przedstawiciel pozostałych Pracowników Uniwersytetu  
 

mgr Justyna Bartoszewska 
 
 
       Przewodniczący 

Uczelnianej Komisji Wyborczej 
 

prof. dr hab. Krzysztof  Wiktorowicz  
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Z SENATU 
 
 

Posiedzenia Senatu odbyły się 28 marca i 25 kwietnia 2012 roku. 
W dniu 28 marca Senat na posiedzeniu: 

− zatwierdził Kompleksowy Program Rozwoju Uczelni pt. „Wykorzy-
stać szanse, sprostać wyzwaniom…”, zrealizowany w ramach 
POKL  

− wyraził zgodę na zawarcie umowy o współpracy z Uniwersytetem 
w Southampton, Faculty of Medicine, Wielka Brytania. 

Senat zaopiniował wnioski: 
− o nagrody Ministra Zdrowia 
− o przedłużenie zatrudnienia dr. hab. Waldemara Bobkowskiego, 

prof. UM, na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Klinice Kar-
diologii i Nefrologii Dziecięcej I Katedry Pediatrii  

− o mianowanie dr hab. Danuty Ostalskiej-Nowickiej na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego w Klinice Kardiologii i Nefrologii Dzie-
cięcej I Katedry Pediatrii  

− o przedłużenie zatrudnienia dr hab. Alicji Krzyżaniak, prof. UM, na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Epidemiologii 
Katedry Medycyny Społecznej. 

Senat wyraził zgodę na: 
− wydzielenie z Katedry Stomatologii Dziecięcej Kliniki Ortodoncji  

i przekształcenie jej w Katedrę i Klinikę Ortopedii Szczękowej  
i Ortodoncji 

− podjęcie działań w celu uzyskania kredytu przez GPSK  
− wprowadzenie zmian w Regulaminie trybu i warunków kierowania 

i odbywania podróży w celach naukowo-szkoleniowych poza gra-
nice kraju przez pracowników i doktorantów Uczelni. 

W dniu 25 kwietnia Senat: 
− wprowadził Uczelniany System Doskonalenia i Zapewnienia Jako-
ści Kształcenia  

− zatwierdził zmiany w statutach szpitali klinicznych  
− uchwalił limity przyjęć na studia na Wydziale Farmaceutycznym  

i Wydziale Lekarskim II w roku akademickim 2012/2013  
− zatwierdził Regulamin Studiów Doktoranckich i zatwierdził Regu-

lamin Studiów  
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− utworzył na Wydziale Lekarskim II kierunek optometria – specjal-
ność optyka okularowa   

− pozytywnie zaopiniował wniosek o utworzenie Podyplomowego 
Studium „Terapia Manualna” i uchwalił Regulamin Podyplomowe-
go Studium „Terapia Manualna”  

− pozytywnie zaopiniował wniosek o likwidację Podyplomowego 
Studium „Organizacja opieki nad osobami w wieku podeszłym”.  

W czasie posiedzenia Senat wyraził zgodę na powołanie: 
− prof. dr. hab. Leona Drobnika na kierownika Katedry Anestezjolo-

gii i Intensywnej Terapii  
− dr. hab. Pawła Sobczyńskiego na kierownika I Kliniki Anestezjolo-

gii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Te-
rapii 

− prof. dr. hab. Jarosława Walkowiaka na kierownika Kliniki Ga-
stroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych I Katedry Pe-
diatrii  

− dr. hab. Andrzeja Marszałka, prof. UMK, na kierownika Zakładu 
Patologii Nowotworów Katedry Onkologii. 

Senat zaopiniował wniosek o: 
− mianowanie prof. dr hab. Anny Bręborowicz na stanowisko profe-

sora zwyczajnego w Klinice Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej  
i Immunologii Klinicznej III Katedry Pediatrii  

− przedłużenie zatrudnienia dr. hab. Marka Jóźwiaka, prof. UM, na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze i Klinice Orto-
pedii i Traumatologii Dziecięcej  

− mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. 
Zbigniewa Krasińskiego w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń  

− mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. dr hab. 
Anny Jabłeckiej w Zakładzie Farmakologii Klinicznej   

− mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. 
Marka Ruchały w Katedrze i Klinice Endokrynologii, Przemiany 
Materii i Chorób Wewnętrznych 

− mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab.  
n. med. Macieja Lesiaka w I Klinice Kardiologii. 

Senat wyraził zgodę na powołanie: 
− prof. dr hab. Wandy Horst-Sikorskiej na kierownika Katedry i Za-

kładu Medycyny Rodzinnej  
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− prof. dr. hab. Andrzeja Mackiewicza na kierownika Katedry Bio-
technologii Medycznej  

− dr hab. Marii Iskra, prof.UM, na kierownika Zakładu Chemii Ogól-
nej Katedry Chemii i Biochemii Klinicznej 

− prof. dr. hab. Macieja Zabla na kierownika Katedry i Zakładu Hi-
stologii i Embriologii  

− dr hab. Ewy Mojs na kierownika Zakładu Psychologii Klinicznej.  
Senat wyraził zgodę na powołanie dr hab. Marii Danuty Głowackiej 

na kierownika Podyplomowego Studium „Bezpieczeństwo i Higiena Pra-
cy w Zakładach Opieki Zdrowotnej”. 

Senat zmienił uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad 
pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.  
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RADA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I 
 
 

Posiedzenia Rady Wydziału Lekarskiego I odbyły się 14 marca i 18 
kwietnia 2012 roku. 

W dniu 14 marca Rada Wydziału przyjęła do wiadomości przedsta-
wioną przez Dziekana opinię prof. dr. hab. Marka Spaczyńskiego i po-
parła wniosek dr n. med. Marty Szajnik-Szczepańskiej o stypendium 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Na-
ukowców. 

Rada Wydziału powzięła uchwałę w sprawie przyznania nagrody na-
ukowej Ministra Zdrowia za rok 2011 dla: 

1. Nagroda naukowa indywidualna 
− dr hab. Marek Niedziela, prof. UM 

2. Nagroda naukowa zespołowa 
− dr hab. Maciej Głowacki, prof. UM 
− dr med. Ewa Misterska 
− dr hab. Roman Jankowski 
− dr n. med. Jerzy Harasymczuk 
− dr hab. Maria Laurentowicz, prof. AWF 
− dr hab. Przemysław Mańkowski 

3. Nagroda naukowa za rozprawę doktorską 
− dr n. med. Aleksander Jamsheer 

4. Nagroda naukowa za całokształt dorobku 
− prof. dr hab. Henryk Wysocki 

5. Nagroda dydaktyczna zespołowa 
− prof. dr hab. Andrzej Obrębowski 
− dr hab. Bożena Wiskirska-Woźnica 
− dr hab. Piotr Świdziński 
− dr hab. Alicja Sekuła 
− prof. dr hab. Antoni Pruszewicz 
− dr med. Waldemar Wojnowski. 

Dziekan pogratulował prof. dr. hab. Witoldowi Szyfterowi, kierowni-
kowi Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej zwycięstwa, 
po raz kolejny, w rankingu magazynu Medical Tribune pt.: „Idealna Kli-
nika 2012”. 

Dziekan zapoznał zebranych z pismem prof. Anety Undas, redaktora 
naczelnego „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej” w sprawie 
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konkursu na najlepszą pracę studencką – oryginalną, dotyczącą zagad-
nień z zakresu medycyny wewnętrznej. 

Dziekan zapoznał z pismem dr. Jacka Rysiewicza, Faculty of English 
Adam Mickiewicz University, w sprawie rozpoczynania cyklicznego 
testowania z zakresu predyspozycji uzdolnień językowych osób powyżej 
18 lat oraz młodzieży w przedziale wiekowym 10-13 lat oraz poinfor-
mował zebranych o XIV Poznańskich Dniach Medycyny Perinatalnej 
(17-19 maja 2012). Dziekan przypomniał też, że w związku ze zbliżającą 
się oceną działalności naukowej jednostek należy do 26 marca 2012 roku 
przygotować sprawozdanie z realizowanych badań statutowych w roku 
2012 – spis publikacji dla poszczególnych jednostek – w dniu 
20.03.2012 Biblioteka Główna rozpocznie obliczanie. Dziekan podał do 
wiadomości informację o zasadach składania wniosku oraz zakresie da-
nych wymaganych we wniosku o nadanie statusu Krajowego Naukowe-
go Ośrodka Wiodącego. 

Rada Wydziału, po zapoznaniu się, zaopiniowała pozytywnie wnio-
sek dr med. Aleksandry Szczepankiewicz z Kliniki Pneumonologii  
i Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej III Katedry Pediatrii  
o urlop bezpłatny, w związku z wyjazdem do Wielkiej Brytanii na okres 
trzech miesięcy. 

Rada Wydziału zapoznała się z protokółem z posiedzenia Komisji: 
− w sprawie przedłużenia o rok umowy na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego dr. hab. Waldemarowi Bobkowskiemu, prof. 
UM 

− dr hab. Danucie Ostalskiej-Nowickiej w sprawie powołania na 
stanowisko profesora nadzwyczajnego 

− w sprawie przedłużenia o rok umowy na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego dr hab. Alicji Krzyżaniak, prof. UM. 

Dokonano wyboru Komisji konkursowej w sprawie obsady funkcji 
kierownika Zakładu Patologii Nowotworów. 

Rada Wydziału powzięła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego dok-
tora nauk medycznych w zakresie medycyny: lek. Maciejowi Brązerto-
wi, lek. Agnieszce Podfigurnej-Stopie i lek. Agnieszce Tarczyńskiej. 
Jednomyślnie poparto wniosek w sprawie wyróżnienia pracy doktorskiej 
dr n. med. Agnieszki Podfigurnej i dr. n. med. Macieja Brązerta. Rada 
Wydziału dokonała wyboru recenzentów pracy doktorskiej lek. Grażyny 
Adamcewicz. Dokonano wyboru komisji w przewodach doktorskich: lek. 
Włodzimierza Budzyńskiego, lek. Anny Chrzanowskiej-Gawrońskiej, lek. Alek-
sandra Kocha, lek. Bartłomieja Kopaszewskiego, lek. Błażeja Rusina, 
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lek. Jakuba Szrama i lek. Anny Zarzyckiej. Wszczęto przewód doktorski 
lek. Grażyny Adamcewicz. 

Prodziekan dr hab. Jerzy Wójtowicz zaapelował do Rady Wydziału  
o pomoc dla chorego dr. med. Janusza Kaczmarka z Katedry Patomorfo-
logii Klinicznej.  

W dniu 18 kwietnia prof. dr hab. Ryszard Marciniak wręczył powoła-
nia: 

− na stanowisko profesora nadzwyczajnego (przedłużenie o 1 rok) 
dr. hab. Waldemarowi Bobkowskiemu w Klinice Kardiologii  
i Nefrologii Dziecięcej I Katedry Pediatrii 

− na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Danucie Ostol-
skiej-Nowickiej w Klinice Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej  
I Katedry Pediatrii 

− na stanowisko profesora nadzwyczajnego (przedłużenie o 1 rok) 
dr hab. Alicji Krzyżaniak, kierownikowi Zakładu Epidemiologii 
Katedry Medycyny Społecznej. 

Rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs na stanowisko profesora zwy-
czajnego w Klinice Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunolo-
gii Klinicznej III Katedry Pediatrii i powołano na to stanowisko prof. dr 
hab. Annę Bręborowicz. Przedłużono o 1 rok powołanie na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego dr. hab. Marka Jóźwiaka w Katedrze i Klinice 
Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej.  

W wyniku konkursu powołano na kierownika: 
− Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii prof. dr. hab. Leona 

Drobnika – dotychczasowego kierownika Katedry 
− I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjo-

logii dr. hab. Pawła Sobczyńskiego – dotychczasowego kierowni-
ka  Kliniki  

− Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych  
I Katedry Pediatrii prof. dr. hab. Jarosława Walkowiaka z Kliniki 

− Zakładu Patologii Nowotworów Katedry Onkologii dr. hab. An-
drzeja Marszałka, prof. UMK, z Katedry Patomorfologii Klinicz-
nej UM Poznań i z Katedry Patomorfologii Klinicznej Colegium 
Medicum Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Dziekan poinformował, że na ogłoszony ogólnopolski konkurs na 
kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej oraz Zakładu Radio-
logii Pediatrycznej Katedry Radiologii nie zgłosił się żaden kandydat. 
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Dokonano wyboru komisji konkursowej w sprawie obsady funkcji: 
− kierownika I Katedry Pediatrii 
− kierownika Katedry i Zakładu Fizjologii 
− kierownika Katedry Radiologii 
− kierownika Katedry i Zakładu Genetyki 
− kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej III 

Katedry Pediatrii. 
Rada Wydziału powzięła uchwałę o przyznanie wyróżnienia honoro-

wego „Złoty Laur Akademicki Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu” emerytowanemu prof. zwycz. dr. hab.  
n. med. Kazimierzowi Rzymskiemu, byłemu dyrektorowi Instytutu Ra-
diologii.  

Powzięto uchwałę, po przeprowadzeniu przewodu habilitacyjnego,  
o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych 
w zakresie medycyny – chirurgii dr. nauk medycznych Dawidowi Mu-
rawie z Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu oraz doktora 
habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny – otolaryngolo-
gii dziecięcej dr. nauk medycznych Jarosławowi Szydłowskiemu,  
p.o. kierownika Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Katedry Otolaryngo-
logii Chirurgii Głowy i Szyi oraz Onkologii Laryngologicznej. 

Powzięto uchwałę o nadaniu:  
I. Stopnia naukowego doktora medycznych: w zakresie biologii 

mgr fizjoter. Małgorzacie Chochowskiej, w zakresie medycyny 
lek. Janowi Pawłowi Mejnertowiczowi, w zakresie medycyny 
lek. Annie Kluzik, w zakresie medycyny lek. Alinie Piekarek.  

II. Stopnia doktora nauk biologicznych: w zakresie biologii mgr 
Wiolettcie Sokal, w zakresie biologii mgr. inż. Teodorowi Świ-
dzińskiemu, w zakresie nauk medycznych lek. Małgorzacie Ma-
łeckiej. 

Wybrano recenzentów następujących rozpraw doktorskich: lek. An-
drzeja Beta, lek. Włodzimierza Budzyńskiego, lek. Anny Chrzanowskiej-
Gawrońskiej, lek. Aleksandra Kocha, lek. Bartłomieja Kopaczewskiego, 
lek. Julii Murlewskiej, lek. Doroty Roszak, lek. Błażeja Rusina, lek. Ja-
kuba Szrama, lek. Anny Zarzeckiej. Dokonano wyboru komisji w spra-
wie przewodu doktorskiego: lek. Bartosza Bychowca, mgr piel. Danuty 
Graczyk, mgr biotechn. Moniki Abreu-Głowackiej, lek. Zbigniewa Nie-
starta, lek. Danuty Nikratowicz, lek. Marka Paśnickiego, lek. Krzysztofa 
Wojtyły. Wszczęto przewód doktorski lek. Yogena Abelaka, lek. Joanny 
Kufel-Grabowskiej i lek. Anny Rychlewskiej-Hańczewskiej. Zmieniono 



 14 

promotora pracy doktorskiej lek. Idy Krysińskiej-Grabowskiej z dr. hab. 
Piotra Sosnowskiego na dr. hab. Marka Stajgisa. 
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RADA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO II 
 
 

Posiedzenia Rady Wydziału odbyły się 7 marca i 11 kwietnia 2012 
roku.  

W dniu 7 marca w wyniku przeprowadzonego kolokwium habilitacyj-
nego nadano stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych 
z zakresu medycyny – dermatologii i wenerologii dr n. med. Aleksandrze 
Dańczak-Pazdrowskiej, adiunktowi Katedry i Kliniki Dermatologii oraz 
dopuszczono do kolokwium habilitacyjnego dr n. med. Katarzyny Pawla-
czyk-Gabiel, adiunkta  Katedry i Kliniki Hipertensjologii, Angiologii  
i Chorób Wewnętrznych. 

Nadano stopień naukowy doktora nauk medycznych z zakresu medy-
cyny lek. Elżbiecie Drews-Piaseckiej i lek. Vanessie Kaczmarek-Leki 
oraz z zakresu stomatologii: lek. dent. Agacie Prylińskiej-Czyżewskiej  
i z zakresu biologii medycznej mgr anal. med. Justynie Mikuła-Pietrasik. 

Dokonano wyboru komisji w sprawie konkursu na funkcję: 
1. Kierownika Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii  
− prof. dr hab. Lech Torliński 
− prof. dr hab. Aldona Kasprzak 
− prof. dr hab. Janusz Witowski 
− prof. dr hab. Andrzej Bręborowicz 
− prof. dr hab. Małgorzata Bruska 
− dr hab. Michał Nowicki, prof. UM 
− pod przewodnictwem Dziekana 

2. Kierownika Zakładu Chemii Ogólnej Katedry Chemii i Biochemii 
Klinicznej 

− prof. dr hab. Lech Torlinski 
− dr hab. Maria Pioruńska-Stolzmann, prof. UM 
− prof. dr hab. Krystyna Czyżewska 
− prof. dr hab. Andrzej Bręborowicz 
− prof. prof. dr Małgorzata Bruska 
− dr hab. Michał Nowicki, prof. UM 
− pod przewodnictwem Dziekana. 

Wydziałowa Komisja ds. Nagród Ministra Zdrowia oraz członkowie 
Rady Wydziału zaopiniowali pozytywnie trzy wnioski o Nagrody Mini-
stra Zdrowia za rok 2011. Nagrody postanowiono przyznać: 
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1. Prof. dr. hab. Andrzejowi Bręborowiczowi, kierownikowi Katedry 
i Zakładu Patofizjologii za całokształt dorobku 

2. Prof. dr. hab. Andrzejowi Szkaradkiewiczowi, kierownikowi Ka-
tedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej za kształcenie kadr na-
ukowych oraz za książkowe opracowanie autorskie pt.: „Mikro-
biologia lekarska. Repetytorium z bakteriologii” oraz za współre-
dakcję pierwszego wydania polskiego „Mikrobiologia”. 

3. Zespołowi z Katedry i Kliniki Endokrynologii, Przemiany Materii 
i Chorób Wewnętrznych w składzie: 

− prof. dr n. med. Marek Ruchała – 15% 
− dr n. med. Ewelina Szczepanek-Parulska – 15% 
− prof. dr hab. Jerzy Sowiński – 10% 
− prof. dr hab. Jerzy Moczko – 10% 
− prof. WIM dr hab. n. med. Grzegorz Kamiński –  10% – dyplom 
− dr hab. n. med. Mariusz Puszczewicz – 10% 
− dr hab. n. med. Agata Czarnywojtek – 10% – dyplom 
− Ariadna Zybek – 10% – dyplom 
− za cykl trzech nowatorskich publikacji dotyczących diagnostyki 

chorób tarczycy – łączny IF – 15,092. 
Wszczęto następujące przewody doktorskie: lek. stom. Małgorzaty 

Rydzewskiej-Lipińskiej, lek. Renaty Paliga, lek. Magdaleny Kostrzew-
skiej, lek. Moniki Joks, lek. Adama Nowickiego. Dokonano wyboru ko-
misji w sprawie rozpraw doktorskich: mgr anal. med. Agnieszki Zeidler, 
lek. dent. Joanny Czaplińskiej, lek. stom. Ewy Czechowskiej, lek. Macie-
ja Jakowczuka. Zmieniono tytuł rozprawy doktorskiej lek. Moniki Młot-
Michalskiej.  

W dniu 11 kwietnia przeprowadzono kolokwium habilitacyjne i nada-
no stopień doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu medycy-
ny – choroby wewnętrzne dr n. med. Katarzyny Pawlaczyk-Gabriel. Do-
puszczono do kolokwium habilitacyjnego dr n. med. Doroty Jenerowicz, 
adiunkta Katedry i Kliniki Dermatologii i dr n. med. Barbary Dorockiej-
Bobkowskiej, st. wykładowcy Kliniki Protetyki Katedry Protetyki Sto-
matologicznej. Wyrażono zgodę na przeprowadzenie postępowania habi-
litacyjnego dr n. med. Olgi Wesołowskiej, adiunkta Katedry i Zakładu 
Biofizyki Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu  
i wybrano recenzenta, sekretarza i członka komisji. 
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Nadano stopień doktora nauk medycznych z zakresu medycyny lek. 
Iwonie Brodnickiej i z zakresu stomatologii lek. dent. Barbarze Ziołec-
kiej i lek. dent. Annie Pernak. 

Rada Wydziału wydała pozytywną opinię w sprawie kandydatur  
w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego: 

− w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń – kandydatura prof. dr. hab. 
Zbigniewa Krasińskiego 

− w Zakładzie Farmakologii Klinicznej – kandydatura prof. dr hab. 
Anny Jabłeckiej 

− w Katedrze i Klinice Endokrynologii, Przemiany Materii i Cho-
rób Wewnętrznych – kandydatura  prof. dr. hab. Marka Ruchały 

− w I Klinice Kardiologii – kandydatura dr. hab. n. med. Macieja 
Lesiaka. 

Rada Wydziału wydała pozytywna opinię w sprawie kandydatur  
w konkursie na funkcję: 

− kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej – kandydatu-
ra prof. dr hab. Wandy Horst-Sikorskiej 

− kierownika Katedry Biotechnologii Medycznej – kandydatura 
prof. dr. hab. Andrzeja Mackiewicza 

− kierownika Zakładu Chemii Ogólnej Katedry Chemii i Biotech-
nologii Klinicznej – kandydatura dr  hab. Marii Iskry 

− kierownika Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii – kandy-
datura prof. dr. hab. Macieja Zabela. 

Dokonano wyboru komisji w konkursie na funkcję: 
1. Kierownika Zakładu Biochemii Klinicznej i Medycyny Laborato-

ryjnej w składzie: 
− prof. dr hab. Lech Torliński 
− dr hab. Maria Iskra, prof. UM 
− prof. dr hab. Krystyna Czyżewska 
− prof. dr hab. Andrzej Bręborowicz 
− prof. dr hab. Małgorzata Bruska 
− dr hab. Michał Nowicki, prof. UM 
− pod przewodnictwem Dziekana 

2. Kierownika Katedry Chemii i Biochemii Klinicznej w składzie: 
− prof. dr hab. Lech Torliński 
− dr hab. Maria Pioruńska-Stolzmann, prof. UM 
− prof. dr hab. Krystyna Czyżewska 
− prof. dr hab. Andrzej Bręborowicz 
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− prof. dr hab. Małgorzata Bruska 
− dr hab. Michał Nowicki, prof. UM 
− pod przewodnictwem Dziekana. 

Członkowie Rady Wydziału wyrazili zgodę na uruchomienie kierunku 
studiów Optometria i zaakceptowali jednogłośnie przedstawiony pro-
gram. 

Wszczęto następujące przewody doktorskie: mgr inż. Karoliny Górka, 
lek. Karoliny Piaseckiej-Stryczyńskiej, lek. Anny Pauli, mgr. inż. Arka-
diusza Kubika, mgr. inż. Tadeusza Zdziecha, lek. Po-Junga Chena, lek. 
dent. Joanny Pluskoty, lek. Anny Duda-Sobczak, lek. Karoliny Gruca-
Stryjak, lek. Łukasza Łuczewskiego. Wybrano recenzentów następują-
cych rozpraw doktorskich: lek. Magdaleny Matysiak-Grześ, mgr inż. 
biotechnologii Justyny Gornowicz-Porowskiej, lek. Adrianny Polańskiej, 
lek. Jarosława Sobańskiego, lek. Agaty Nowickiej, lek. Marcina Grabic-
kiego, lek. Katarzyny Morawskiej-Staszak, lek. Renaty Paliga, lek. Ma-
cieja Bryla, mgr psychologii Anny Klatkiewicz, lek. Moniki Joks. Zmie-
niono promotora rozprawy doktorskiej mgr anal. med. Eweliny Wojtasiń-
skiej oraz zmieniono tytuł rozprawy doktorskiej lek. Joanna Załuska.   
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RADA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO 
 
 

Posiedzenia Rady Wydziału odbyły się w dniu 7 marca i 11 kwietnia 
2012 r.   

W dniu 7 marca wspomniano o zmarłym Profesorze Sławoju Kuchar-
skim, emerytowanym profesorze zwyczajnym, Kierowniku  Zakładu 
Farmacji Aptecznej w latach 1978-1982, Kierowniku Zakładu Nauki  
o Leku w latach 1985-2000. 

Prof. dr hab. Maciej Zabel, przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jed-
nostek Naukowych, przedstawił członkom Rady Wydziału prezentację 
pt. ,,Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) w zakresie oceny 
działalności Jednostek Naukowych (parametryzacja i kategoryzacja, 
omawiając strukturę KEJN, jego podstawowe zadania, założenia oceny, 
elementy procedury oceny jednostek naukowych oraz założenia oceny 
parametrycznej i kategoryzacji jednostek naukowych. W toku dyskusji 
zwrócono uwagę na sposób obliczania liczby N, definiowanie monogra-
fii, skryptów, podręczników, sposobów raportowania stanu liczby pra-
cowników Wydziału. Podkreślono również wymóg publikowania prac 
naukowych przez pracowników naukowo-technicznych. Ponadto prof. 
Zabel omówił elementy procedury oceny JN, klasyfikację jednostek na-
ukowych, przypisywanie jednostek naukowych do grup wspólnej oceny 
(GWO), parametryzację, ocenę działalności jednostek naukowych na 
podstawie opracowanych kryteriów charakteryzujących daną GWO. 
Prof. dr hab. Jan Pawlaczyk, z Pracowni Oceny Jakości Kształcenia 
UMP, przedstawił przygotowanie uczelni do oceny instytucjonalnej we-
dług kryteriów Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

Prof. Jan Pawlaczyk na wstępie poinformował o zmianie koncepcji 
nauczania zgodnie z nową ustawą o szkolnictwie wyższym, zwracając 
uwagę na główne elementy, jak: wiedza, umiejętności i kompetencje.  
W toku dyskusji poruszano sprawę zalecenia Ministerstwa Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego w zakresie: dostosowania programów kształce-
nia na prowadzonych kierunkach studiów do efektów kształcenia opra-
cowanych przez uczelnię (albo do wzorcowych efektów kształcenia dla 
wybranych kierunków studiów określonych w rozporządzeniu, zgodnych 
z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dla ob-
szarów kształcenia oraz konieczność uzyskania większej dotacji finan-
sowej na dydaktykę wobec rosnących wymagań i zaleceń PKA w spra-
wie m.in. poprawy jakości kształcenia. Podkreślono także ogromne wy-
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zwanie jakim jest opracowanie i wprowadzenie Krajowych Ram Kwali-
fikacji, potrzebę zmian organizacyjnych i specjalistycznych, zwrócono 
uwagę na zwiększenie aktywności Uczelnianej Pracowni Oceny Jakości 
Kształcenia, potrzebę spotkania z ekspertami biegłymi w zakresie opra-
cowania i tworzenia KRK (załącznik). 

Rada Wydziału podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu habilitacyjne-
go oraz uchwałę o wyznaczeniu recenzentów w przewodzie habilitacyj-
nym dr. n. biol. Błażeja Rubisia, adiunkta w Katedrze i Zakładzie Chemii 
Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej.  

Rada Wydziału podjęła uchwałę o przyjęciu publicznej obrony roz-
prawy doktorskiej, uchwałę o nadaniu stopnia doktora nauk farmaceu-
tycznych oraz uchwałę o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej mgr inż. 
Hanny Piotrowskiej, asystenta w Katedrze i Zakładzie Toksykologii. 
Podjęto uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu na 
promotora w przewodzie doktorskim mgr farm. Aleksandry Majchrzak–
Celińskiej, asystenta w Katedrze Biochemii Farmaceutycznej. Rada Wy-
działu podjęła uchwałę o zmianie tytułu rozprawy doktorskiej mgr. farm. 
Bartłomieja Milanowskiego, asystenta w Katedrze i Zakładzie Technolo-
gii Postaci Leku.   

Rada Wydziału podjęła uchwałę o wyznaczeniu recenzentów oraz 
uchwałę o powołaniu Wydziałowej Komisji ds. przeprowadzenia egza-
minu doktorskiego z dyscypliny podstawowej dla mgr. farm. Michała 
Różańskiego, słuchacza Podyplomowego Niestacjonarnego Studium Me-
todologii Badań Naukowych i mgr. farm. Bartłomieja Milanowskiego, 
asystenta w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku.  

Rada Wydziału podjęła uchwałę o poparciu wniosków o nagrodę Mi-
nistra Zdrowia za cykl publikacji pt. „Synteza i właściwości fotoche-
miczne oraz biologiczne nowych porfirynoidów” dla zespołu w składzie: 
dr n. chem. mgr farm. Tomasz Gośliński, mgr farm. Jarosław Piskorz, 
mgr farm. Dawid Brudnicki, prof. dr hab. Maria Gdaniec, mgr farm. 
Wojciech Szczołko, dr n. chem. Ewa Tykarska, dr n. farm. Tomasz 
Osmałek, dr n. farm. Marcin Wierzchowski, dr Piotr Fita, prof. dr hab. 
Jadwiga Mielcarek (sumaryczna wartość współczynnika oddziaływania 
IF = 14,878). 

1. Synthesis and photochemical characteristics of novel tribenzopor-
phyrazines possessing peripherally annulated tetrahydrodiazepine 
and diazepine rings; T. Goslinski, J. Piskorz, D. Brudnicki, A.J.P. 
White, M. Gdaniec, W. Szczolko, E. Tykarska; Polyhedron 2011, 
30, 1004-1011; IF = 2,034 
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2. Photophysical properties and photocytotoxicity of novel phthalo-
cyanines - potentially useful for their application in photodynamic 
therapy; T. Goslinski, T. Osmalek, K. Konopka, M. Wierz-
chowski, P. Fita, J. Mielcarek; Polyhedron 2011, 30, 1538-1546; 
IF = 2,034 

3. Fluorinated Porphyrinoids and their Biomedical Applications; 
T.Goslinski, J.Piskorz; J. Photoch. Photobio. C, 2011, 12, 304– 
321; IF = 10,810 

Rada Wydziału podjęła uchwały o poparciu wniosków o przyznanie 
stypendium naukowego dla wybitnych młodych naukowców: 

− dr. n. farm. Jarosława Paluszczaka – asystenta w Katedrze Bio-
chemii Farmaceutycznej  

− dr n. farm. Hanny Piotrowskiej – asystenta w Katedrze i Zakła-
dzie Toksykologii. 

Rada Wydziału podjęła uchwałę o powołaniu Wydziałowej Komisji  
w sprawie przeprowadzenia postępowania konkursowego na funkcję kie-
rownika Katedry i Zakładu Bakteriologii Farmaceutycznej, w składzie: 

Przewodniczący 
prof. dr hab. Edmund Grześkowiak   

Członkowie 
prof. dr hab. Zenon J. Kokot    
prof. dr hab. Anna Jelińska    
dr hab. Magdalena Figlerowicz, prof.UM  
dr n. farm. Jolanta Długaszewska   
prof. dr hab. Maria Rybczyńska    
prof. dr hab. Barbara Zielińska–Psuja  

Rada Wydziału podjęła uchwały o poparciu kandydatur: 
− mgr. farm. Pawła Derezińskiego na asystenta w Katedrze i Zakła-

dzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej UMP 
− mgr. inż. Piotra Ratajczaka na asystenta w Katedrze i Zakładzie 

Farmakoekonomiki i Farmacji  Społecznej 
− mgr farm. Agnieszki Sneli, mgr farm. Magdaleny Cerbin, mgr 

farm. Magdaleny Waszyk-Nowaczyk na asystentów w Katedrze  
i Zakładzie Technologii Postaci Leku. 

Informacje bieżące nt. WYBORÓW 2012-2016 przedstawił prof. dr 
hab. Juliusz Przysławski, przewodniczący Wydziałowej Komisji Wybor-
czej. 

Rada Wydziału podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na powierzenie 
odpowiedzialności za zajęcia dydaktyczne oraz egzaminowanie z przed-
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miotu: Podstawy chirurgii plastycznej i estetycznej – prof. dr. hab. Hen-
rykowi Witmanowskiemu (zmiana z 18 godz. ćwiczeń na 9 godz. semi-
naria i 9 godz. ćwiczenia kierunek; kosmetologia, studia II stopnia).  

Poinformowano, że 13 kwietnia odbędzie się uroczystość nadania ty-
tułu doctora honoris causa prof. dr. hab. Romanowi Kaliszanowi z Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego. 

Przedstawiono ofertę firmy Splendor® - tworzenie oprogramowania 
obsługującego tekstowe bazy danych oraz ofertę Instytutu Matematycz-
nego Polskiej Akademii Nauk: Pałac Będlewo - ośrodek badawczo-
konferencyjny: organizacja konferencji i warsztatów poświęconych róż-
nym dziedzinom matematyki i tworzenie atmosfery sprzyjającej bada-
niom naukowym. Ośrodek służy głównie jako miejsce spotkań nauko-
wych organizowanych przez Centrum Stefana Banacha, ale jest również 
dostępny dla zespołów naukowców z innych dziedzin oraz organizatorów 
innych spotkań. 

W dniu 11 kwietnia wspomniano o Profesorze Franciszku Adamanisie  
w pięćdziesiątą rocznicę śmierci. 

Rada Wydziału podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania o nadanie 
tytułu naukowego profesora oraz uchwałę o wyznaczeniu recenzentów 
dla dr. hab. n. farm. Stanisława Sobiaka, p.o. – kierownika Katedry i Za-
kładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych.  

Rada Wydziału podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu habilitacyjne-
go oraz uchwałę o wyznaczeniu recenzentów dla dr n. farm. Agnieszki 
Bienert, adiunkta w Katedrze i Zakładzie Farmacji Klinicznej i Biofar-
macji.  

Rada Wydziału podjęła uchwałę o przyjęciu publicznej obrony roz-
prawy doktorskiej, uchwałę o nadaniu stopnia doktora nauk farmaceu-
tycznych oraz uchwałę o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej mgr anal. 
med. Magdaleny Borowskiej, asystenta w Katedrze i Zakładzie Farmako-
logii. Rada Wydziału podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej i 
dopuszczeniu jej do publicznej obrony, powołanie Wydziałowej Komisji 
ds. przeprowadzenia obrony pracy doktorskiej mgr. farm. Jana Błaszcza-
ka – słuchacza Studium Doktoranckiego przy Katedrze i Zakładzie Tok-
sykologii i mgr farm. Magdaleny Waszyk-Nowaczyk, asystenta w Kate-
drze  
i Zakładzie Technologii Postaci Leku UMP. 

Rada Wydziału podjęła uchwałę o wyznaczeniu recenzentów oraz 
uchwałę o powołaniu Wydziałowej Komisji ds. przeprowadzenia egza-
minu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim 
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mgr. farm. Piotra Bilskiego, słuchacza Podyplomowego Niestacjonarne-
go Studium Metodologii Badań Naukowych. Rada Wydziału podjęła 
uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu promotora  
w przewodzie doktorskim mgr farm. Małgorzaty Kucińskiej, słuchacza 
Studium Doktoranckiego przy Katedrze i Zakładzie Toksykologii. 

Rada Wydziału podjęła uchwałę o uznaniu dyplomu magistra farmacji 
Firaasa Camila, absolwenta Narodowego Uniwersytetu Farmaceutyczne-
go w Charkowie za równorzędny z dyplomem ukończenia studiów wyż-
szych na kierunku farmacja na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersyte-
tu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Rada Wydziału podjęła uchwały o poparciu kandydatur: 
− dr n. farm. Haliny Laskowskiej i dr n. med. Hanny Winiarskiej na 

dwie funkcje st. wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Farmakolo-
gii  

− dr. n. farm. Michała Szulca na funkcję asystenta w Katedrze i Za-
kładzie Farmakologii.  

Rada Wydziału podjęła uchwałę o powołaniu Wydziałowej Komisji 
ds. przeprowadzenia konkursu na kierownika Katedry i Zakładu Chemii 
Nieorganicznej i Analitycznej, w składzie: 

Przewodniczący 
prof. dr hab. Edmund Grześkowiak – Dziekan 

Członkowie 
prof. dr hab. Wanda Baer-Dubowska 
prof. dr hab. Teresa Bobkiewicz-Kozłowska 
prof. dr hab. Ewa Florek 
prof. dr hab. Teresa Gierlach-Hładoń 
prof. dr hab. Anna Jelińska 
prof. dr hab. Juliusz Przysławski. 

Informacje bieżące na temat WYBORÓW 2012-2016 przedstawił 
prof. dr hab. Juliusz Przysławski, przewodniczący Wydziałowej Komisji 
Wyborczej. 

Poinformowano o planowanej wizycie w Ministerstwie Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego w sprawie włączenia do planów finansowych 
Ministerstwa – sprawy budowy Collegium Pharmaceuticum. 

Rada Wydziału podjęła uchwałę o następującej treści : 
„Rada Wydziału Farmaceutycznego, doceniając dotychczasowe dzia-

łania Władz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  
w Poznaniu, zmierzające do pozyskania nowej lokalizacji i stworzenia 
siedziby dla Wydziału Farmaceutycznego, gorąco popiera wszystkie dal-
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sze inicjatywy w tym zakresie. Jednocześnie Rada Wydziału wnosi  
do JM Rektora o wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z wnioskiem o uzyskanie odpowiedniej dotacji, przeznaczonej na rozpo-
częcie prac mających na celu wybudowanie nowego obiektu, zaspokaja-
jącego potrzeby lokalowe Wydziału, związane z jego działalnością na-
ukową i dydaktyczną.  

Sytuacja lokalowa Poznańskiego Wydziału Farmaceutycznego jest  
w chwili obecnej najtrudniejszą w skali kraju. Wynika to z faktu, że Wy-
działowe jednostki naukowe i dydaktyczne zlokalizowane są w różnych, 
często odległych od siebie budynkach, zajmując w nich niewystarczającą 
powierzchnię, co skutkuje tym, że Wydział nasz jest aktualnie jedynym 
w Polsce, nie posiadającym wystarczająco dużej, nowoczesnej i dobrze 
wyposażonej siedziby, odpowiednio przystosowanej  do stawianych 
przed nim zadań edukacyjnych i badawczych.  

Stan taki upoważnia Radę Wydziału Farmaceutycznego do udzielenia 
JM Rektorowi jak najszerszego poparcia we wszystkich działaniach 
zmierzających do skutecznego pozyskania lokalizacji i podjęcia budowy 
przyszłego Collegium Pharmaceuticum. Jednocześnie Rada Wydziału 
uznaje za najpilniejszą potrzebę w tym zakresie, zwrócenie się do Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o uzyskanie odpo-
wiedniej dotacji finansowej oraz o umieszczenie zaplanowanej budowy 
siedziby Wydziału Farmaceutycznego na liście inwestycji finansowanych 
z budżetu centralnego tegoż Ministerstwa.” 

Omówino sprawy związane z : 
− Nagrodą Naukową Urzędu miasta Poznania oraz stypendium dla 

młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego 
− Nagrodą im. Dr. Mayzla dla studentów pracujących naukowo 
− Nagrodami PAN. 

Rada Wydziału podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowa-
dzenie w roku akademickim 2011/12 - 1 godz. wykładu z technologii 
postaci leku II przez dr. Tomasza Osmałka, adiunkta w Katedrze i Zakła-
dzie Technologii Postaci Leku. 

Podano informację dla kierowników katedr i zakładów – przesłanie 
propozycji prac dyplomowych do systemu antyplagiatowego. 
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Załącznik 
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RADA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU 
 

 
Posiedzenia Rady Wydziału odbyły się 12 marca i 16 kwietnia 2012 

roku.  
W dniu 12 marca prof. dr hab. Jan Pawlaczyk przedstawił informacje 

nt.: Przygotowania Uczelni do oceny instytucjonalnej według kryteriów 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej Rada Wydziału zatwierdziła wzór syl-
labusa dla Wydziału Nauk o Zdrowiu.  

Rada Wydziału wszczęła postępowanie habilitacyjne dr Beaty Pięty  
z Zakładu Praktycznej Nauki Położnictwa Katedry Zdrowia Matki  
i Dziecka.   

Rada Wydziału przyjęła publiczne obrony rozpraw doktorskich i na-
dała stopnie doktora: nauk medycznych lek. Dorocie Boniek-Poprawa  
i nauk o zdrowiu mgr Izabeli Skibińskiej.  

Rada Wydziału podjęła uchwałę o dopuszczeniu do publicznej obrony 
rozprawy doktorskiej mgr Alicji Graczyk. Rada Wydziału wybrała re-
cenzentów rozprawy doktorskiej mgr Beaty Bajurna i mgr. Piotra Korde-
la. Rada Wydziału wszczęła przewody doktorskie i wybrała promotorów: 

− w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna lek. 
med. Katarzynie Feliksie 

− w dziedzinie nauk o zdrowiu mgr Mai Stanisławskiej-Kubiak, 
mgr Katarzynie Śmigielskiej, mgr Katarzynie Wiśniewskiej.  

Rada Wydziału zamknęła przewód doktorski mgr Haliny Łazowskiej.  
Rada Wydziału podjęła uchwałę o zmianie tematu rozprawy doktorskiej 
lek. Małgorzaty Krause z: „Symptomatologia psychogennych napadów 
rzekomo padaczkowych u dzieci i młodzieży w badaniach wideometrii” 
na „Symptomatologia psychogennych napadów nie padaczkowych  
u dzieci i młodzieży na podstawie badań wideometrycznych”.  

Wybrano komisje w przewodach doktorskich: 
− lek.  Michała Chojnickiego  
− lek.  Tomasza Fedorowicza     
− lek. Małgorzaty Krause    
− mgr Roksany Malak.     
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Poparto wniosek o nadanie tytułu naukowego profesora nauk me-
dycznych dr. hab. Piotrowi Krokowiczowi, prof. UM, z Katedry i Kliniki 
Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej.  

Powołano komisję konkursową na kierownika Zakładu Psychologii 
Klinicznej, w składzie: 

prof. dr hab. Michał Musielak  
prof. dr hab. Julian Malicki  
prof. dr hab. Tomasz Opala  
prof. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz  
dr hab. Barbara Steinborn, prof. UM 
dr hab. Maria Danuta Głowacka  
przewodniczy: dziekan WNoZ  

W dniu 16 kwietnia nadano stopień naukowy doktora habilitowanego 
w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie: medycyna dr Sławomi-
rowi Jece. Wybrano komisje w sprawie przewodu habilitacyjnego dr n. 
med. Agnieszki Saracen i dr n. med. Joanny Rosińczuk-Tonderys. Rada 
Wydziału wybrała członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. 
n. med. Pawła Posadzkiego – University of Exeter, Departament of Com-
plementary Medicine. 

Rada Wydziału przyjęła rozprawy doktorskie i podjęła uchwały o do-
puszczeniu do publicznej obrony rozprawy doktorskie: mgr Joanny Rut-
kowskiej, mgr Magdaleny Strugała, lek. Anny Winczewskiej-Wiktor,  
mgr Pauliny Wojtyła-Buciora. Wybrano recenzentów rozpraw doktor-
skich: mgr Jolanty Zofii Chmielowiec, lek. Michała Chojnickiego, lek. 
Tomasza Fedorowicza, lek. Małgorzaty Krause, mgr Roksany Malak. 
Rada Wydziału zamknęła przewód doktorski lek. Krystiana Waraczew-
skiego. Rada Wydziału wszczęła przewody doktorskie i wybrała promo-
torów: 

− w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna lek. An-
nie Adamskiej   

− w dziedzinie nauk o zdrowiu mgr Annie Jacenko. 
Rada Wydziału wybrała komisje w przewodach doktorskich: lek. Łu-

kasza Gmerka i lek. Sylwii Stusek. 
Rada Wydziału poparła wniosek o nadanie tytułu naukowego profeso-

ra nauk medycznych dr. hab. Krzysztofowi Szymanowskiemu, prof. UM, 
z Kliniki Zdrowia Matki i Dziecka. 

Rada Wydziału wyraziła zgodę na:  
− powołanie dr hab. Ewy Mojs na kierownika Zakładu Psychologii 

Klinicznej  
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− przedłużenie powołania na kierownika Podyplomowego Studium 
„Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Zakładach Opieki Zdrowot-
nej” dla dr hab. Marii Danuty Głowackiej.   

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek o likwidację pody-
plomowego studium „Organizacja opieki nad osobami w wieku pode-
szłym”.  

Powołano komisję konkursową na kierownika Zakładu Profilaktyki 
Chorób Skóry, w składzie: 

− prof. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz  
− prof. dr hab. Zygmunt Adamski  
− prof. dr hab. Tomasz Opala  
− dr hab. Maciej Wilczak, prof. UM  
− prof. dr hab. Michał Musielak  
− dr hab. Krystyna Jaracz  
− przewodniczy: dziekan WNoZ.  

Powołano komisję dydaktyczną dla kierunku ratownictwo medyczne 
w składzie: 

Przewodniczący 
prof. dr hab. Michał Musielak 

Członkowie 
dr Maciej Naskręt 
dr Magdalena Witt  
mgr Agata Dąbrowska  
dr Grażyna Bączyk  
lek. Paweł Panieński  
dr Łukasz Gąsiorowski  
dr Ewa Baum  
Aleksander Więckowski - student 

Powołano wydziałowe komisje ds. powoływania na stanowiska: 
1. Profesora nadzwyczajnego 

Przewodniczący 
prof. dr hab. Włodzimierz Samborski – dziekan WNoZ  

Członkowie 
prof. dr hab. Zygmunt Adamski  
prof. dr hab. Michał Musielak  
prof. dr hab. Tomasz Opala  
prof. dr hab. Tomasz Siminiak  
prof. dr hab. Wanda Stryła  
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prof. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz  
2. Profesora zwyczajnego 

Przewodniczący 
prof. dr hab. Włodzimierz Samborski – dziekan WNoZ  

Członkowie 
prof. dr hab. Zygmunt Adamski  
prof. dr hab. Michał Musielak  
prof. dr hab. Tomasz Opala  
prof. dr hab. Tomasz Siminiak  
prof. dr hab. Wanda Stryła  
prof. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz  

 
 



 47

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komitet redakcyjny: 
 prof. dr hab. Wiesława Biczysko (redaktor naczelny) 

 mgr Bolesław Howorka (zastępca redaktora naczelnego) 
mgr Alicja Strzelecka-Żyromska (sekretarz redakcji) 

mgr Beata Słomińska, prof. Roman Meissner, mgr Bogdan Poniedziałek, prof. dr hab. 
Stanisław Zapalski, mgr Agnieszka Ciesielska. 

 
ADRES REDAKCJI 

Biblioteka Główna UM 
ul. Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań, tel. (61) 854-67-54 

Numer przygotowano na podstawie materiałów dostarczonych do 12 lipca 2012 r. 
 

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO w POZNANIU 

ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań, tel. (61) 854-71-52 


