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Z SENATU 
 
 

Posiedzenia Senatu odbyły się: 25 maja, 29 czerwca i 20 lipca 2011 
roku.  

W dniu 25 maja Senat:    
− nadał tytuł doctora honoris causa prof. dr Teresie L. Whiteside  

z University of Pittsburgh Cancer Institute w USA  
− zatwierdził sprawozdanie finansowe za rok 2010 oraz plan 

rzeczowo-finansowy na rok 2011  
− wyraził zgodę na zwiększenie kwoty pożyczki zaciągniętej przez 

ORSK.  
 

Senat uchwalił: 
− zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 

2012/2013  
− zmiany w Regulaminie Studiów  
− zmiany w Regulaminie Studiów Podyplomowych w zakresie 

analityki medycznej  
− zmianę Uchwały nr 62/2010 z 26 maja 2010 r. w sprawie określenia 

zasad i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 
2011/2012  

− zmianę uchwały nr 68/2001 w sprawie zgody na wydzierżawienie 
na okres 3 lat pomieszczeń w Pawilonie Usług Socjalnych, 
zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 39, w celu 
prowadzenia „Akademickiego Domu Kultury”  

− zmiany w Statucie Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego, 
Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego, Ortopedyczno-
Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi, Szpitala 
Klinicznego im. Karola Jonschera i Centrum Stomatologii.  

 

Senat w czasie posiedzenia: 
− zatwierdził aneks do planu wydawniczego na rok akademicki 

2010/2011  
− pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie na stanowisko 

profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Ryszarda Koczorowskiego, 
kierownika Kliniki Gerostomatologii  

− pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego dr. hab. Leszka Kubisza z Katedry  
i Zakładu Biofizyki, dr. hab. Mariana Dmochowskiego z Katedry  
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i Kliniki Dermatologii, dr. hab. Andrzeja Roszaka z Zakładu 
Elektroradiologii.  

 

Senat wyraził zgodę na powołanie: 
− prof. dr hab. Anny Bręborowicz na ordynatora-kierownika Kliniki 

Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej III 
Katedry Pediatrii  

− prof. dr hab. Danuty Pupek-Musialik na kierownika Katedry 
Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia 
Tętniczego 

− prof. dr hab. Danuty Pupek-Musialik na ordynatora-kierownika Kliniki 
Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia 
Tętniczego  

− prof. dr. hab. Henryka Wysockiego na kierownika Katedry 
Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych  

− prof. dr. hab. Henryka Wysockiego na ordynatora-kierownika 
Kliniki Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych  

− prof. dr. hab. Wojciecha Służewskiego na kierownika III Katedry 
Pediatrii  

− dr. hab. Leszka Kubisza na kierownika Katedry i Zakładu Biofizyki  
− prof. dr. hab. Krzysztofa Linke na kierownika Katedry Gastroenterologii, 
Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych 

− prof. dr. hab. Krzysztofa Linke na ordynatora-kierownika Kliniki 
Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych  

− dr. n. biol. Janusza Przybylskiego na kierownika Studium 
Wychowania Fizycznego i Sportu  

− Senat wyraził zgodę na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego na 
budowę Centrum Biologii Medycznej. 

 

W dniu 29 czerwca Senat:  
− uchwalił plan rzeczowo-finansowy na rok 2011 w związku ze 

zmianą druku MZ 
− zatwierdził sprawozdania finansowe szpitali klinicznych za rok 

2010.  
 

Senat uchwalił: 
− zmiany w Statucie Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego, 

Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego, Ginekologiczno-
położniczego Szpitala Klinicznego  
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− wymiar pensum dydaktycznego obowiązującego w roku akademickim 
2011/2012  

− limity przyjęć na stacjonarne studia doktoranckie w roku 
akademickim 2011/2012  

− warunki rekrutacji na 4-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia 
doktoranckie w roku akademickim 2012/2013  

− zaopiniował wnioski o przyznanie odznaczeń państwowych 
− przyznał Złoty Laur Akademicki prof. dr. hab. Marianowi 

Krawczyńskiemu  
− zaopiniował wnioski o przyznanie Nagrody im. Władysława 

Biegańskiego. 
 

Senat wyraził zgodę na zawarcie umowy z: 
− Kazachskim Narodowym Uniwersytetem Medycznym im. S. D. 

Asfendijarowa  
− Południowokazachską Państwową Akademią Farmaceutyczną  
− Zachodniokazachskim Państwowym Uniwersytetem Medycznym 

im. Morata Ospanowa. 
 

W czasie posiedzenia Senat: 
− zmienił Regulamin w sprawie trybu i warunków kierowania  

i odbywania podróży w celach naukowo-szkoleniowych poza 
granice kraju przez pracowników i doktorantów  

− wyraził zgodę na utworzenie Podyplomowego Studium „Zaburzenia 
w rozwoju dziecka i możliwości  interwencji” 

− zatwierdził Regulamin Podyplomowego Studium „Zaburzenia  
w rozwoju dziecka i możliwości interwencji”.  

 

Pozytywnie zaopiniowano wnioski o mianowanie:   
− prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa Drewsa na stanowisko profesora 

zwyczajnego w Klinice Perinatologii i Chorób Kobiecych 
− prof. dr hab. n. med. Teresy Matthews-Brzozowskiej na stanowisko 

profesora zwyczajnego w Klinice Ortodoncji Katedry Stomatologii 
Dziecięcej 

− dr. hab. n. med. Jarosława Kocięckiego, kierownika Katedry 
Okulistyki i Kliniki Okulistycznej na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego  

− dr hab. Iwony Ignyś na stanowisko profesora nadzwyczajnego  
w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych I 
Katedry Pediatrii  
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− dr. hab. Tomasza Kotwickiego na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii 
Dziecięcej  

− dr. hab. n. med. Wiesława Markwitza na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego w Klinice Perinatologii i Ginekologii. 

 

Senat wyraził zgodę na powołanie: 
− dr. hab. Jarosława Kocięckiego na kierownika Katedry Okulistyki  
− dr. hab. Jarosława Kocięckiego na ordynatora-kierownika Kliniki 

Okulistycznej  
− prof. dr. hab. Wojciecha Cichego na kierownika I Katedry Pediatrii  
− prof. dr. hab. Wojciecha Cichego na ordynatora-kierownika Kliniki 

Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych 
− prof. dr. hab. Witolda Szyftera na kierownika Katedry Otolaryngologii, 

Chirurgii Głowy i Szyi oraz Onkologii Laryngologicznej 
− prof. dr. hab. Witolda Szyftera na ordynatora-kierownika Kliniki 

Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej  
− dr. hab. Jerzego Marcinkowskiego na kierownika Zakładu Higieny 

Katedry Medycyny Społecznej 
− prof. dr. hab. Andrzeja Szulca na kierownika Katedry Ortopedii  

i Traumatologii Dziecięcej 
− prof. dr. hab. Andrzeja Szulca na ordynatora-kierownika Kliniki 

Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej  
− dr. hab. Mariusza Puszczewicza na kierownika Katedry Reumatologii 

i Chorób Wewnętrznych  
− dr. hab. Mariusza Puszczewicza na ordynatora-kierownika Kliniki 

Reumatologii i Chorób Wewnętrznych  
− dr. hab. Marka Jemielitego, prof. UM, na kierownika Kliniki 

Kardiochirurgii Katedry Kardio-Torakochirurgii  
− prof. dr. hab. Grzegorza Oszkinisa na kierownika II Katedry 

Chirurgii.  
− prof. dr. hab. Grzegorza Oszkinisa na ordynatora-kierownika 

Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń 
−  dr. hab. Marka Ruchały, prof. UM, na kierownika Katedry 

Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych 
− dr. hab. Marka Ruchały, prof. UM, na ordynatora-kierownika Kliniki 

Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych 
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− prof. dr. hab. Pawła Chęcińskiego na ordynatora-kierownika Kliniki 
Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Angiologii  

− prof. dr. hab. Bogdana Miśkowiaka na kierownika Podyplomowego 
Studium Optometrii  

− prof. dr. hab. Juliusza Przysławskiego na kierownika Katedry  
i Zakładu Bromatologii  

− prof. dr. hab. Jaromira Budzianowskiego na kierownika Katedry  
i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin 

− prof. dr hab. Jadwigi Jodynis-Liebert na kierownika Katedry  
i Zakładu Toksykologii. 

 

Następnie Senat: 
− rozpatrzył odwołania od negatywnych ocen Wydziałowej Komisji 

ds. Oceny Nauczycieli Akademickich  
− wyraził zgodę na zmianę nazwy Katedry i Kliniki Chirurgii 

Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej na Katedra  
i Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologii Gastroenterologicznej  
i Chirurgii Plastycznej 

− nie wyraził zgody na powołanie w Katedrze Chirurgii Szczękowo-
Twarzowej Kliniki Chirurgii Głowy i Szyi i Onkologii Laryngologicznej    

− wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z Medici con I’ Africa 
Cuamm (Włochy). 

 

W dniu 20 lipca Senat wyraził zgodę na: 
− dokonanie zmian w Statucie Szpitala Klinicznego im. Heliodora 
Święcickiego 

− zmianę nazwy Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologii 
Gastroenterologicznej i Chirurgii Plastycznej na Katedra i Klinika 
Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologii Gastroenterologicznej  
i Chirurgii Plastycznej. 
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RADA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I 
 
 
Posiedzenia Rady Wydziału odbyły się 11 maja i 8 czerwca 2011 

roku. 
W dniu 11 maja Dziekan Wydziału Lekarskiego I prof. UM R. 

Marciniak zapoznał zebranych z pismem Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego prof. dr hab. B. Kudryckiej z dnia 05.04.2011 w sprawie 
zmiany ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym – Ustawy o Stopniach 
Naukowych i Tytule Naukowym – ustawa wchodzi w życie 01.10.2011 r. 
z wyłączeniem niektórych przepisów mających dłuższy okres vacatio 
legis. 

Wyrażono zgodę na udzielenie 2-letniego urlopu naukowego 
(bezpłatnego) dr n. med. Marcie Ociepie-Zawał z Katedry i Zakładu 
Biochemii i Biologii Molekularnej. 

Dziekan zapoznał z pismem Prorektora prof. dr. hab. Zenona Kokota 
w sprawie przyznania do dyspozycji Wydziału w celu przeprowadzenia 
badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych – 
kwota 448.739 zł. 

Dziekan zapoznał członków Rady Wydziału z pismem Andrzeja 
Zielonackiego z Kancelarii Adwokackiej w Poznaniu z dnia 21.04.2011 
r., w którym prosi o wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Wydziału  
z 13.04.2011 r. dotyczącego Andrzeja Grzybowskiego – nawiązując do 
wystąpienia JM Rektora na początku posiedzenia, oświadczył, że 
wymieniony mecenas dostał odpowiedź, że w programie Rady Wydziału 
z 13.04.2011 r. nie było punktu dotyczącego sprawy, którą mecenas 
poruszał. 

Rada Wydziału Lekarskiego I, po szczegółowym przedstawieniu 
przez Dziekana wniosku o nadanie tytułu doctora honoris causa UAM  
i zapoznaniu się z pozytywnymi recenzjami wybranych przez Radę 
Wydziału recenzentów, jednomyślnie uchwaliła wystąpić z wnioskiem  
o nadanie prof. Teresie L. Whiteside tytułu doctora honoris causa.  

Rada Wydziału, po zapoznaniu się z wnioskiem przedstawionym 
przez Dziekana, wypowiedziała się pozytywnie w sprawie przyznania 
prof. zw. dr. hab. Marianowi Krawczyńskiemu  wyróżnienia honorowego 
„Złoty Laur Akademicki” Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu i postanowiła wystąpić z takim wnioskiem 
na posiedzenie Konwentu Godności Honorowych UMP.     
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Rada Wydziału dokonała wyboru recenzentów w związku z wnioskiem  
o tytuł naukowy profesora nauk medycznych dla dr. hab. Ryszarda 
Marciniaka, prof. UM. 
Rada Wydziału dokonała wszczęcia postępowania i wyboru komisji  
w związku z wnioskiem o tytuł naukowy profesora nauk medycznych dla 
dr. hab. Piotra Fichny, dr. hab. Roberta Muszkata i dr hab. Małgorzaty 
Wierzbickiej.  

Rada Wydziału, po przedstawieniu protokółu z posiedzenia Komisji 
konkursowej, powzięła uchwałę w sprawie przedłużenia umów  
i przedstawienia takich wniosków na posiedzeniu Senatu 25.05.2011 r. 
Rada Wydziału poparła wnioski o przedłużenie umów z następującymi 
osobami:  

− z prof. dr hab. Anną Bręborowicz na stanowisku ordynatora 
oddziału–kierownika Kliniki Pneumonologii, Alergologii 
Dziecięcej i Immunologii Klinicznej i Immunologii Klinicznej 

− z prof. dr hab. Danutą Pupek-Musialik na stanowisku kierownika 
Katedry Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia 
Tętniczego oraz ordynatora oddziału–kierownika Kliniki Chorób 
Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego    

− z prof. dr. hab. Henrykiem Wysockim na stanowisku kierownika 
Katedry Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych 
oraz ordynatora oddziału–kierownika Kliniki Intensywnej Terapii 
Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych  

− z prof. dr. hab. Wojciechem Służewskim na stanowisku kierownika 
III Katedry Pediatrii. Dokonano wyboru komisji konkursowej w sprawie 
obsady stanowisk kierowniczych: 

− kierownika Katedry Okulistyki, ordynatora oddziału–kierownika 
Kliniki Okulistycznej 

− kierownika I Katedry Pediatrii, ordynatora oddziału–kierownika 
Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych 

− kierownika Katedry Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz 
Onkologii Laryngologicznej, ordynatora oddziału–kierownika 
Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej 

− kierownika Zakładu Higieny Katedry Medycyny Społecznej 
− kierownika Katedry Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, 

ordynatora oddziału–kierownika Kliniki Ortopedii i Traumatologii 
Dziecięcej 



 10 

− kierownika Katedry Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, 
ordynatora oddziału–kierownika Kliniki Reumatologii i Chorób 
Wewnętrznych. 

Rada Wydziału powzięła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego dr. 
hab. n. med. w zakresie medycyny – pediatrii – kardiologii dziecięcej dr. 
n. med. Tomaszowi Moszurowi, adiunktowi Kliniki Kardiologii  
i Nefrologii Dziecięcej I Katedry Pediatrii. Dokonano wyboru komisji  
w sprawie przewodu habilitacyjnego dr n. med. Beaty Banaszewskiej  
z Kliniki Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu Katedry Ginekologii, 
Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej; dr. n. med. Dawida Murawy  
z Wielkopolskiego Centrum Onkologii – Garbary; dr. n. med. Marcina 
Stopy z Kliniki Okulistycznej Katedry Okulistyki; dr. n. med. Jarosława 
Szydłowskiego p.o. kierownika Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej 
Katedry Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej; dr. n. roln. 
Rafała W. Wójciaka, adiunkta Zakładu Psychologii Klinicznej UMP oraz 
Katedry Higieny Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego. 

Powzięto uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk 
medycznych lek. Mirosławowi Falisowi i lek. Piotrowi Ogrodowiczowi. 
Dokonano wyboru recenzentów następujących prac doktorskich: lek. 
Aleksandy Jamschery, lek. Agnieszki Koziołek, lek. Alicji Kalinowskiej-
Łyszczarz, lek. Krzysztofa Nieciejewskiego i lek. Julii Sobol. Dokonano 
wyboru komisji w przewodach doktorskich: mgr biotechn. Małgorzaty 
Jaroniec, lek. Henryka Sicińskiego, lek. Dawida Szpechta, mgr rehab. 
Iwony Zielińskiej. Anulowano przewód doktorski lek. Jana Mejnartowicza 
wszczęty 15.12.1999 roku. Wszczęto następujące przewody doktorskie: 
lek. Agnieszki Modlińskiej-Cwalińskiej, lek. Moniki Abreu-Głowackiej, 
lek. Jana  Mejnartowicza, lek. Olgi Zając-Spychała i mgr inż. Doroty 
Trybulka.  

Dziekan ustalił dodatkowy termin posiedzenia Rady Wydziału 
Lekarskiego I w dniu 27 września 2011 roku.  

W dniu 8 czerwca 2011 roku Dziekan dr hab. R. Marciniak, prof. UM, 
wręczył następujące nominacje: na ordynatora oddziału–kierownika 
Kliniki Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej 
III Katedry Pediatrii prof. dr hab. Annie Bręborowicz oraz ordynatora 
oddziału–kierownika Kliniki Intensywnej Terapii Kardiologicznej  
i Chorób Wewnętrznych – ordynatora oddziału–kierownika Kliniki 
Intensywnej Terapii Kardiologicznej prof. dr. hab. Henrykowi Wysockiemu; 
kierownika III Katedry Pediatrii prof. dr. hab. Wojciechowi Służewskiemu.  
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Dziekan poinformował o dodatkowym posiedzeniu Rady Wydziału 
Lekarskiego I we wtorek 27 września 2011 roku oraz przypomniał  
o uroczystości promocji doktorskiej w Sali Czerwonej Pałacu 
Działyńskich w poniedziałek 27 czerwca 2011 roku o godzinie 10.00. 
Dziekan podał też terminy posiedzeń Rady Wydziału Lekarskiego I i II 
w roku akademickim 2011/2012. 

 

Wydział Lekarski I                         Wydział Lekarski II 

--------------------------------------------------------------------------------- 

    19.10.2011 r.              12.10.2011 r. 
    16.11.2011 r.                         09.11.2011 r. 
    07.12.2011 r.              14.12.2011 r. 
    18.01.2012 r.              11.01.2012 r. 
    15.02.2012 r.              08.02.2012 r. 
    14.03.2012 r.              07.03.2012 r. 
 
21 marca 2012 r. – wspólne posiedzenie Rady Wydziału Lekarskiego I i II 
 
   18.04.2012 r.                         11.04.2012 r. 
   23.05.2012 r.              09.05.2012 r. 
   20.06.2012 r.              13.06.2012 r. 
 

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego podała informację o ankietyzacji 
dydaktycznej wśród studentów Wydziału Lekarskiego I w roku 
akademickim 2010-2011. 

Prodziekan Wydziału Lekarskiego I dr hab. Jerzy Wójtowicz 
przedstawił instrukcję dla przedstawicieli Polski (warsztaty) w sprawie 
minimalnych wymagań kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. 

Rada Wydziału zaakceptowała wniosek prof. dr. hab. M. Spaczyńskiego 
o zwolnienie z wymogu posiadania specjalizacji do objęcia funkcji 
adiunkta w Klinice Onkologii Ginekologicznej dr n. med. Marty Szajnik-
Szczepańskiej. 

Dziekan przedstawił wniosek dr med. Anny Sinkiewicz z Zakładu 
Foniatrii i Rehabilitacji Głosu Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK 
Toruń w sprawie anulowania przewodu  habilitacyjnego rozpoczętego  
w dniu 18.06.2008 roku, który Rada Wydziału zaakceptowała. Rada 
Wydziału zaakceptowała propozycję dwóch recenzentów w sprawie 
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nadania tytułu naukowego profesora nauk medycznych dr. hab. Piotrowi 
Fichna, dr. hab. Robertowi Juszkatowi i dr hab. Małgorzacie 
Wierzbickiej oraz dokonała wyboru komisji w sprawie nadania tytułu 
naukowego profesora nauk medycznych dr. hab. Juliuszowi Huberowi, 
dr. hab. Krzysztofowi Kusza i dr. hab. Jackowi Szmeja.   

Rada Wydziału zaakceptowała następujących kandydatów na stanowiska 
kierownicze: 

− dr. hab. Jarosława Kocięckiego na kierownika Katedry Okulistyki  
i ordynatora oddziału–kierownika Kliniki Okulistyki 

− prof. dr. hab. Wojciecha Cichego na kierownika I Katedry Pediatrii 
– ordynatora oddziału–kierownika Kliniki Gastroenterologii 
Dziecięcej i Chorób Metabolicznych 

− prof. dr. hab. Witolda Szyftera na kierownika Katedry 
Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Onkologii 
Laryngologicznej – ordynatora oddziału – kierownika Kliniki 
Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej 

− dr. hab. Jerzego T. Marcinkowskiego na kierownika Zakładu 
Higieny Katedry Medycyny Społecznej 

− prof. dr. hab. Andrzeja Szulca na kierownika Katedry Ortopedii  
i Traumatologii Dziecięcej – ordynatora oddziału – kierownika 
Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej 

− dr. hab. Mariusza J. Puszczewicza na kierownika Katedry 
Reumatologii i Chorób Wewnętrznych – ordynatora oddziału – 
kierownika Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej 

− dr. hab. Jarosława Kocięckiego – kierownika Katedry i Kliniki 
Okulistycznej na stanowisko profesora nadzwyczajnego 

− dr hab. Iwonę Ignyś z I Katedry Pediatrii na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego 

− dr. hab. Tomasza Kotwickiego z Katedry i Kliniki Ortopedii  
i Traumatologii Dziecięcej na stanowisko profesora nadzwyczajnego. 

 

Rada Wydziału, po przeprowadzeniu habilitacji, nadała stopień 
naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie 
medycyny (anestezjologia i intensywna terapia) dr. n. med. Zbigniewowi 
Żabie, kierownikowi Zakładu Dydaktyki Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii. Dokonano wszczęcia następujących przewodów habilitacyjnych: 
dr n. med. Beaty  Banaszewskiej, dr. n. med. Dawida Murawy, dr. n. 
med. Marcina Stopy, dr. n. med. Jarosława Szydłowskiego, dr. n. rol. 
Rafała W. Wójciaka. Dokonano wyboru komisji w sprawie przewodów 
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habilitacyjnych: dr. n. med. Macieja Biczysko, dr n. biol. Marii Wołuń-
Cholewa, dr. n. med. Przemysława Lubiatowskiego, dr. n. med. Radosława 
Mądry, dr. n. med. Macieja Sopaty i dr. n. med. Piotra Tomczaka.  

Powzięto uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora: lek. 
Aleksandrze Świeżawskiej, lek. Mariuszowi Lubeckiemu, lek. Agacie 
Stróżyńskiej, mgr inż. Marcie Stelmach-Mardas i lek. Krzysztofowi 
Niciejewskiemu. Dokonano wyboru recenzentów następujących prac 
doktorskich: lek. Andrzeja Balcerowiaka, mgr biotech. Małgorzaty 
Jaroniec, lek. Mariusza Jędrasa, lek. Henryka Sicińskiego, lek. Dawida 
Szpechta i mgr rehab. Iwony Zielińskiej. Dokonano wyboru recenzentów 
następujących rozpraw doktorskich: lek. Andrzeja Balcerowiaka, mgr 
biotech. Małgorzaty Jaroniec, lek. Mariusza Jedrasa, lek. Henryka 
Sicińskiego, lek. Dawida Szpechta i mgr rehab. Iwony Zielinskiej. 
Wybrano komisję w sprawie następujących przewodów doktorskich: mgr 
położn. Anny Bajek, mgr położn. Ireny Galewskiej, mgr. ped. Dariusza 
Komara, lek. Joanny Jackowiak, lek. Jana Mejnartowicza, mgr piel. 
Jadwigi Rembowskiej. Wszczęto następujące przewody doktorskie: lek. 
Andrzeja Beta, lek. Włodzimierza Budzyńskiego, lek. Marzeny 
Chajewskiej-Ciekańskiej, mgr Dominiki Karolczak, mgr fizjot. 
Aleksandry Zagłoba-Kaszuba, mgr biol. Agaty Kołeckiej, lek. Agnieszki 
Adamczak-Ratajczak, mgr. hydr. Piotra Rzymskiego, lek. Arkadiusza 
Spychały, mgr. farm. Artura Jeżyka i lek. Krzysztofa Wojtyły.  
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RADA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO II 
 
 
Posiedzenia Rady Wydziału odbyły się  18 maja i 15 czerwca 2011 

roku. 
W dniu 18 maja nadano stopień doktora habilitowanego nauk 

medycznych z zakresu stomatologii – ortodoncji dr n. med. Joannie 
Antoszewskiej, adiunktowi Katedry i Zakładu Ortopedii Szczękowej  
i Ortodoncji Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. 
Powzięto uchwałę o dopuszczeniu do kolokwium habilitacyjnego dr n. 
techn. Małgorzaty Syczewskiej z Kliniki Rehabilitacji Pediatrycznej 
Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Wszczęto 
postępowanie habilitacyjne dr n. med. Agnieszki Słopień, adiunkta 
Klinik Psychiatrii Dzieci i Młodzieży i dr n. med. Jolanty Saczko, 
adiunkta Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej. Dokonano wyboru 
komisji w sprawie rozpraw habilitacyjnych:  

− dr. n. med. Wojciecha Mrówczyńskiego, adiunkta Kliniki 
Kardiochirurgii Dziecięcej Katedry Kardiotorakochirurgii 

− dr n. med. Aleksandry Dańczak-Pazdrowskiej, adiunkta Katedry  
i Kliniki Dermatologii 

− dr. n. med. Rafała Czepczyńskiego, adiunkta Katedry i Kliniki 
Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych 

− dr n. med. Jadwigi Furmaniak z FIRSLaboratories, RSR Ltd.  
W Cardiff (Wlk. Brytania) 

− dr n. med. Barbary Dorockiej-Bobkowskiej, st. wykładowcy Kliniki 
Protetyki Katedry Protetyki Stomatologicznej. 

Nadano stopień doktora nauk medycznych z zakresu medycyny lek. 
Michałowi Szuberowi i lek. Markowi Kanikowskiemu oraz z zakresu 
biologii medycznej: mgr farmacji Joannie Trómińskiej-Starczyńskiej  
i mgr inż. biotechnologii Ludwice Jakubowskiej-Burek. 

 

Rada Wydziału wypowiedziała się pozytywnie w sprawie nadania 
tytułu naukowego profesora nauk medycznych: 

− dr. hab. n. med. Markowi Ruchała, prof. UM z Katedry i Kliniki 
Endokrynologii Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych 
dokonano wyboru recenzentów 

− dr hab. n. med. Agnieszce Seremak-Mrozikiewicz, prof. UM,  
z Kliniki Perinatologii i Chorób Kobiecych dokonano wyboru 
komisji  
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− dr. hab. n. med. Markowi Jemielity, prof. UM, kierownikowi 
Kliniki Kardiochirurgii dokonano wyboru komisji. 

 

Rada Wydziału wypowiedziała się pozytywnie w sprawie nadania 
tytułu naukowego profesora nauk medycznych z zakresu biologii 
medycznej: 

− dr. hab. n. med. Markowi Simonowi, prof. UM, z Katedry i Zakładu 
Patofizjologii dokonano wyboru recenzentów 

− dr hab. n. med. Marii Pioruńskiej-Stolzmann, prof. UM, z Zakładu 
Chemii Ogólnej Katedry Chemii i Biochemii Klinicznej dokonano 
wyboru komisji. 

 

Rada Wydziału wypowiedziała się pozytywnie w sprawie stanowiska 
profesora: 

− zwyczajnego w Klinice Gerostomatologii Katedry Protetyki 
Stomatologicznej dla prof. dr. hab. n. med. Ryszarda Koczorowskiego 

− nadzwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Biofizyki dla dr. hab. n. 
med. Leszka Kubisza 

− nadzwyczajnego w Katedrze i Klinice Dermatologii dla dr. hab. n. 
med. Mariana Dmochowskiego. 

 

Rada Wydziału wypowiedziała się pozytywnie w sprawie rozstrzygnięcia 
konkursu na: 

− kierownika Katedry i Zakładu Biofizyki – dr hab. Leszek Kubisz  
− kierownika Katedry Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób 

Wewnętrznych oraz ordynatora – kierownika Kliniki Gastroenterologii, 
Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych – prof. dr hab. Krzysztof 
Linke. 

 

Dokonano wyboru komisji w sprawie konkursów na funkcje: 
1. Kierownika Katedry Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób 

Wewnętrznych oraz ordynatora – kierownika Kliniki Endokrynologii, 
Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych. 
W składzie: 
− prof. dr hab. Stefan Grajek 
− prof. dr hab. Krzysztof Linke 
− prof. dr hab. Andrzej Oko 
− prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis 
− prof. dr hab. Jerzy Sowiński 
− prof. dr hab. Maciej Zabel 
− pod przewodnictwem Dziekana 
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2. Ordynatora – kierownika Kliniki Kardiochirurgii Katedry Kardio-
Torakochirurgii 
W składzie: 
− prof. dr hab. Wojciech Dyszkiewicz 
− prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis 
− prof. dr hab. Wacław Majewski 
− prof. dr hab. Stefan Grajek 
− prof. dr hab. Romuald Ochotny 
− prof. dr hab. Michał Wojtalik  

 

3. Kierownika II Katedry Chirurgii 
W składzie: 
− prof. dr hab. Zbigniew Kwias 
− dr hab. Marek Jemielity, prof. UM 
− prof. dr hab. Wacław Majewski 
− prof. dr hab. Krzysztof Słowiński 
− dr hab. Paweł Sobczyński 
− prof. dr hab. Stanisław Zapalski 

 

4. Ordynatora – kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń 
W składzie: 
− prof. dr hab. Zbigniew Kwias 
− dr hab. Marek Jemielity, prof. UM 
− prof. dr hab. Wacław Majewski 
− prof. dr hab. Krzysztof Słowiński 
− dr hab. Paweł Sobczyński 
− prof. dr hab. Stanisław Zapalski. 

 

Wszczęto przewody doktorskie i wybrano promotorów dla: mgr 
zdrowia publ. Jolanty Walasz; lek. Aleksandry Klimowicz; lek. Kamili 
Stawczyk-Eder; mgr psychol. Anny Klatkiewicz; mgr. inż. informatyki, 
mgr. fizyki Piotra Gabki; lek. Ewy Prochowskiej; mgr fiz. Anny 
Kociemba. Zmieniono tytuł rozprawy doktorskiej lek. Magdaleny 
Mostowskiej. Dokonano wyboru recenzentów lek. Joanny Pawlak, lek. 
Magdaleny Mostowskiej. Wybrano komisję i recenzentów rozprawy 
doktorskiej mgr inż. matematyki Anny Sowińskiej. Wybrano komisję do 
egzaminu z przedmiotu podstawowego dla słuchaczy IV roku studiów 
doktoranckich dla lek. Marty Tyszkiewicz i lek. Agnieszki Ida. 
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Rada Wydziału wypowiedziała się pozytywnie w sprawie zwolnienia 
dr. n. med. Marcina de Mezera, asystenta Kliniki Ortodoncji z wymogu 
posiadania specjalizacji w konkursie na adiunkta. 

Członkowie Rady Wydziału wyrazili zgodę na powierzenie 
kierowania pracami licencjackimi i magisterskimi nauczycielom 
akademickim ze stopniem naukowym doktora. 

W dniu 15 czerwca nadano stopień doktora habilitowanego nauk 
medycznych z zakresu biologii medycznej dr n. techn. Małgorzacie 
Syczewskiej z Kliniki Rehabilitacji Pediatrycznej Instytutu „Pomnik – 
Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Powzięto uchwałę  
o dopuszczeniu do kolokwium habilitacyjnego dr n. przyr. Ewy Wiland  
z Zakładu Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych Instytutu 
Genetyki PAN w Poznaniu. Wszczęto następujące postępowanie 
habilitacyjne: dr n. med. Aleksandry Dańczak-Pazdrowskiej, dr. n. med. 
Rafała Czepczyńskiego i dr n. med. Jadwigi Furmaniak. Dokonano 
wyboru komisji w sprawie rozprawy habilitacyjnej dr n. med. Doroty 
Jenerowicz i dr n. med. Katarzyny Pawlaczyk-Gabriel.  

Nadano stopień naukowy doktora nauk medycznych z zakresu 
medycyny: lek. Joannie Agnieszce Dudziak, lek. Łukaszowi Łapajowi, 
lek. Magdalenie Mostowskiej, lek. Elżbiecie Bręborowicz, lek. 
Michałowi Hrabowi oraz z zakresu stomatologii: lek. stom. Maciejowi 
Tomczakowi, lek. stom. Marcie Dyszkiewicz-Konwińskiej i z zakresu 
biologii medycznej: mgr fizyki Klausowi Luecke z GILUPI Potsdam, 
Germany, mgr chemii Bognie Gryszczyńskiej, mgr zdrowia publicznego 
Arkadiuszowi Rutkowskiemu, mgr biologii Pawłowi Gruszczyńskiemu, 
mgr fizyki Agnieszce Nowik, mgr fizyki Monice Feltzke. 

Poparto wniosek w sprawie nadania tytułu naukowego profesora nauk 
medycznych dr. hab. n. med. Zbigniewowi Krasińskiemu, prof. UM  
z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń II Katedry Chirurgii; dokonano 
wyboru recenzentów w sprawie nadania tytułu naukowego profesora 
nauk medycznych dr hab. med. Agnieszce Seremak-Mrozikiewicz, prof. 
UM z Kliniki Perinatologii i Chorób Kobiecych oraz dr. hab. n. med. 
Markowi Jemielity, prof. UM, kierownikowi Kliniki Kardiochirurgii. 
Wszczęto postępowanie i dokonano wyboru komisji w sprawie nadania 
tytułu naukowego profesora z zakresu stomatologii dr hab. n. med. 
Beacie Kwala, prof. AM, kierownikowi Katedry i Zakładu Ortopedii 
Szczękowej i Ortodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz  
z zakresu biologii medycznej: dr hab. n. med. Marii Pioruńskiej-
Stolzmann, prof. UM, z Zakładu Chemii Ogólnej Katedry Chemii  
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i Biochemii Klinicznej i dr hab. n. med. Marii Iskra, prof. UM, 
kierownikowi Zakładu Chemii Ogólnej Katedry Chemii i Biochemii 
Klinicznej. Poparto wniosek w sprawie nadania tytułu naukowego 
profesora nauk medycznych z zakresu medycyny dr hab. n. med. Annie 
Jabłeckiej, prof. UM, kierownikowi Zakładu Farmakologii Klinicznej 
Katedry Kardiologii i dr hab. n. med. Agnieszce Dobrowolskiej-
Zachwieja, prof. UM, z Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Żywienia 
Człowieka i Chorób Wewnętrznych.      

Rada Wydziału poparła kandydaturę prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa 
Drewsa na stanowisko profesora zwyczajnego w Klinice Perinatologii  
i Chorób Kobiecych; prof. dr hab. Teresy Matthews-Brzozowskiej na 
stanowisko profesora zwyczajnego w Klinice Ortodoncji Katedry 
Stomatologii Dziecięcej i dr. hab. n. med. Wiesława Markwitza na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego w Klinice Perinatologii i Ginekologii. Rada 
Wydziału wydała pozytywną opinię w sprawie konkursów na: 

− kierownika Kliniki Kardiochirurgii Katedry Kardio-Torakochirurgii 
– dr hab. Marek Jemielity, prof. UM 

− kierownika II Katedry Chirurgii – prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis 
− kierownika Katedry Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób 

Wewnętrznych – dr hab. Marek Ruchała.   
 

Rada Wydziału pozytywnie wypowiedziała się w sprawie powołania 
na kolejną kadencję na kierownika Podyplomowego Studium Optometii 
prof. dr. hab. Bogdana Miśkowiaka oraz w sprawie utworzenia Kliniki 
Chirurgii Głowy i Szyi i Onkologii Laryngologicznej w ramach Katedry 
Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. 

Wszczęto następujące przewody doktorskie i wybrano promotorów 
dla: lek. Oliwii Jakubowicz, lek. Stanisława Jarmudy, lek. Aleksandry 
Ciepłucha, lek. Macieja Mączyńskiego, lek. Anny Komosa, lek. Ewy 
Bartela, lek. dent. Zofii Maciejewskiej-Szaniec, lek. dent. Karoliny 
Karońskiej, lek. dent. Joanny Krzyżostaniak, lek. Ewy Roszyk, lek. 
Jakuba Fischbacha, lek. stom. Moniki Glapińskiej, lek. Izabeli Klorek, 
lek. Iwony Król, lek. Karoliny Gazdeckiej-Szpecht, mgr. psychologii 
Sebastiana Dąbrowskiego, lek. Magdaleny Wysockiej. Zmieniono temat 
rozprawy doktorskiej lek. Małgorzaty Stasiak-Paczkowskiej. Dokonano 
wyboru komisji i recenzentów następujących rozpraw doktorskich: mgr 
matematyki Barbary Więckowskiej, lek. Małgorzaty Stasiak-Paczkowskiej, 
lek. Magdaleny Matuszak. Wybrano recenzentów rozprawy doktorskiej 
mgr biologii medycznej Patrycji Sujka-Kordowskiej. Dokonano wyboru 
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drugiego promotora wspólnej rozprawy doktorskiej lek. Marii Jamrozonek- 
Jedlińskiej i lek. Małgorzaty Duszyńskiej. Rada Wydziału wypowiedziała się 
pozytywnie w sprawie wyróżnienia następujących rozpraw doktorskich 
w roku akademickim 2010-2011: lek. Anieli Ratajewskiej, mgr chemii 
Joanny Raczkowskiej, mgr inż. biotechnologii Anny Teresiak-Mańczak, 
lek. dent. Zuzanny Ślebioda, mgr inż. biotechnologii Karoliny Sterzyńskiej, 
lek. stom. Agnieszki Marcinkowskiej, lek. Alicji Kowzan-Korman, lek. 
Marcina Mardasa, mgr pielęg. Amelii Patrzała, lek. Edyty Gurgul, lek. 
Agnieszki Remlinger-Molenda i lek. Macieja Węglowskiego.  
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RADA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO 
 
 
Posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego odbyły się w dniu 4 

maja, 8 czerwca i 6 lipca 2011 roku.  
W dniu 4 maja Rada Wydziału podjęła uchwałę o wszczęciu 

przewodu doktorskiego mgr farm. Pauliny Skupin – słuchaczki, Studium 
Doktoranckiego przy Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej  
i Analitycznej. Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu stopnia 
doktora nauk farmaceutycznych (specjalizacja naukowa: farmacja 
kliniczna) mgr farm. Agnieszce Kamińskiej – asystentowi w Katedrze  
i Zakładzie Farmacji Klinicznej i Biofarmacji. Rada Wydziału podjęła 
uchwały o powołaniu Wydziałowej Komisji ds. przeprowadzenia 
publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Wichury-
Demskiej – asystenta w Katedrze i Zakładzie Bromatologii i o powołaniu 
Wydziałowej Komisji ds. przeprowadzenia egzaminów doktorskich  
w przewodzie doktorskim mgr farm. Katarzyny Kosickiej – asystenta  
w Katedrze i Zakładzie Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki UMP  
i mgr. anal. med. Maksymiliana Kulzy – specjalisty w Katedrze  
i Zakładzie Toksykologii.  

Rada Wydziału podjęła uchwałę o poparciu kandydatury mgr anal. 
med. Magdaleny Ratajczak w konkursie na asystenta w Katedrze  
i Zakładzie Bakteriologii Farmaceutycznej, kandydatury mgr inż. techn. 
żyw. Anny Kaźmierczak w konkursie na asystenta w Katedrze  
i Zakładzie Bromatologii i kandydatury mgr farm. Bartłomieja 
Milanowskiego w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku. 

 

W czasie posiedzenia omówiono następujące sprawy bieżące: 
− Termin wizytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej: 6-7 czerwca br.  
− Informacja o posiedzeniu Komisji Europejskiej w dn. 18.04.br.  

w sprawie minimalnych wymogów kształcenia dla farmaceutów 
udział Dziekana prof. E. Grześkowiaka oraz Aleksandry Kotowicz 
specjalisty w zakresie zagadnień prawnych z Ministerstwa Zdrowia; 
ewaluacja dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego z 7 
września 2005 r., charakterystyka prezentowanych zagadnień: 
• analiza sytuacji obecnej, optymalizacja autonomii uznawania 

dyplomów 
• ewolucja w kierunku farmacji europejskiej w kontekście opieki 

farmaceutycznej 
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• farmaceuta – pełnoprawny członek zespołu terapeutycznego 
• podkreślenie odbywania sześciomiesięcznych staży w aptece – 

przed wydaniem dyplomu magistra 
• większy nacisk na szkolenie stażysty w aptece szpitalnej 
• zmiany w ofercie edukacyjnej: rozszerzenie listy przedmiotów 

np. opieka farmaceutyczna w nowym modelu farmaceuty, 
większy udział farmacji klinicznej, dobra praktyka farmaceutyczna 

• zasadność szkoleń podyplomowych dla farmaceutów 
      (sprawozdanie do wglądu u Pana Dziekana). 

 

− List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 30 maja br.  
w sprawie rozpoczęcia prac nad przygotowaniem koncepcji 
niezbędnych regulacji wewnętrznych, takich jak statuty, regulaminy 
studiów, a szczególnie regulaminy przyznawania i wypłacania 
świadczeń pomocy materialnej dla studentów wraz z załącznikiem 
nr 1 - Zadania uczelni w zakresie opracowania nowych regulacji 
wewnętrznych zgodnych z ustawą o zmianie ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz  
o zmianie niektórych innych ustaw: zawierającym 21 obszarów 
zmian wewnętrznych przepisów uczelni; Dziekan zwrócił uwagę 
m.in. na dostosowanie programów kształcenia na prowadzonych 
kierunkach studiów do efektów kształcenia opracowanych przez 
uczelnie (albo do wzorcowych efektów kształcenia dla wybranych 
kierunków studiów określonych w rozporządzeniu) zgodnych  
z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dla 
obszarów kształcenia – w terminie do 12 miesięcy. 

− II Ogólnopolska Konferencja – „Prowadzenie opieki farmaceutycznej”: 
26 – 27 maja w Poznaniu, www.opiekafarmaceutyczna.com.pl. 

− III Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego: 16-17 czerwca  
w Poznaniu. 

− 15 kwietnia – uroczystość nadania tytułu doctora honoris causa 
prof. Tadeuszowi Hermannowi przez Gdański Uniwersytet Medyczny 

− 27 czerwca w Gdańsku, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu 
Medycznego – sesja naukowa nt. „Produkt leczniczy, rozwój, 
rejestracja, produkcja, zastosowanie” poświęcona pamięci prof. 
Stanisława Janickiego połączona z uroczystym odsłonięciem tablicy 
upamiętniającej postać tego wybitnego badacza i nauczyciela. 

 

http://www.opiekafarmaceutyczna.com.pl/
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Następnie prof. M. Rybczyńska zasygnalizowała problem dotyczący 
działań na rzecz ustawowych zmian w kształceniu analityki medycznej na 
poziomie Konferencji Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych. 
Kontynuując swą wypowiedź Pani Profesor zapytała o efekt działań 
Prodziekanów ds. analityki medycznej? Pani Profesor wyraziła 
zaniepokojenie w sprawie ewentualnych konsekwencji finansowych  
z powodu braku informacji o analityce medycznej jako kierunku 
kształcenia w nowej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, Wydziały 
Farmaceutyczne powinny zwiększyć wysiłki na rzecz kształcenia 
studentów w tym zawodzie. Dziekan obiecując wyjaśnić sprawę dodał, iż 
obecnie kształcenie w zakresie analityki medycznej na poziomie 
europejskim jest bardzo zróżnicowane i wręcz pojawiają się postulaty, 
aby powstały dwie odrębne specjalizacje tj.: farmacji klinicznej i biologii 
klinicznej. 

W dniu 8 czerwca Rada Wydziału podjęła uchwałę o wszczęciu 
przewodu doktorskiego i wyznaczeniu promotora dla mgr. farm. Michała 
Wysockiego, mgr. farm. Krzysztofa Myszkowskiego, mgr biol. Joanny 
Cichockiej.  

Rada Wydziału w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę o przyjęciu 
rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony oraz 
uchwałę o powołaniu Wydziałowej Komisji ds. przeprowadzenia 
publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr farm. Katarzyny Kosickiej, 
mgr. anal. med. Maksymiliana Kulza. Rada Wydziału podjęła uchwałę  
o wyznaczeniu recenzentów rozprawy doktorskiej mgr farm. Anny 
Froelich.  

Dziekan przedstawił prośbę, aby recenzję powierzać osobom spoza 
ośrodka poznańskiego. 

 

Rada Wydziału podjęła uchwały: 
− o powołaniu Wydziałowej Komisji ds. przeprowadzenia egzaminu 

doktorskiego z dyscypliny podstawowej dla mgr farm. Małgorzaty 
Geszke-Moritz 

− o wyznaczeniu recenzentów oraz o powołaniu Wydziałowej 
Komisji ds. przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny 
podstawowej dla mgr. farm. Andrzeja Wiśniewskiego 

− o wyznaczeniu recenzentów oraz o powołaniu Wydziałowej 
Komisji ds. przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny 
podstawowej dla mgr inż. Anny Krause 
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− o wyznaczeniu recenzentów dla mgr farm. Magdaleny Olejniczak-
Rabinek 

− o wyznaczeniu recenzentów i o powołaniu Wydziałowej Komisji ds. 
przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej dla 
mgr. biol. Michała Szulca 

− o zmianie tematu rozprawy doktorskiej mgr farm. Małgorzaty 
Geszke-Moritz  /doktorat w trybie co-tutelle/. 

 

Rozstrzygnięto konkurs na asystenta w Katedrze i Zakładzie Farmacji 
Fizycznej i Farmakokinetyki. Rada Wydziału podjęła uchwałę o poparciu 
kandydatury mgr farm. Katarzyny Kosickiej.  

Sprawozdanie z przebiegu konkursów przedstawił: prof. dr hab. 
Edmund Grześkowiak - Dziekan. 

W związku z niespełnieniem przez kandydatkę dr hab. Marzenę 
Gajęcką prof. nadzw. w Instytucie Genetyki PAN wymogu formalnego 
ogólnopolskiego konkursu na kierownika Katedry i Zakładu Bakteriologii 
Farmaceutycznej (tj. pkt. 9. Pisemne oświadczenie, że Uniwersytet 
Medyczny w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy) na 
wniosek Dziekana, Rada Wydziału podjęła uchwałę w głosowaniu 
jawnym o zamknięciu konkursu bez rozstrzygnięcia. 

Rada Wydziału podjęła uchwałę o poparciu kandydatury prof. dr. hab. 
Juliusza Przysławskiego na kierownika Katedry i Zakładu Bromatologii. 

Rada Wydziału podjęła uchwałę o poparciu kandydatury prof. dr. hab. 
Jaromira Budzianowskiego na kierownika Katedry i Zakładu Botaniki 
Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin: 

Rada Wydziału podjęła uchwałę o poparciu kandydatury prof. dr hab. 
Jadwigi Jodynie-Liebert na kierownika Katedry i Zakładu Toksykologii. 

Rada Wydziału podjęła uchwały o powołaniu Wydziałowych Komisji 
ds. przeprowadzenia konkursów otwartych na kierowników Katedr i Zakładów: 

− Chemii Organicznej, w składzie: 
1. Przewodniczący: Prof. dr hab. Edmund Grześkowiak-Dziekan 

Członkowie: 
2. Prof. dr hab. Teresa Gierlach-Hładoń 
3. Prof. dr hab. Anna Jelińska 
4. Prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska 
5. Dr hab. Franciszek Główka, prof. UM 
6. Dr hab. Przemysław Mikołajczak 
7. Dr hab. Stanisław Sobiak 
 

− Naturalnych Surowców Leczniczych i Kosmetycznych, w składzie: 
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1. Przewodniczący: Prof. dr hab. Edmund Grześkowiak - Dziekan 
Członkowie: 

2. Prof. dr hab. Jaromir Budzianowski 
3. Prof. dr hab. Ewa Florek 
4. Prof. dr hab. Irena Matławska 
5. Dr hab. Grażyna Duda, prof. UM 
6. Prof. dr hab. Przemysław M. Mrozikiewicz 
7. Dr hab. Marek Murias 

 

− Technologii Chemicznej Środków Leczniczych, w składzie osobowym: 
1. Przewodniczący: Prof. dr hab. Edmund Grześkowiak - Dziekan 

Członkowie: 
2. Dr hab. Marek Bernard  
3. Prof. dr hab. Anna Jelińska 
4. Dr hab. Anna Kartusiak    
5. Prof. dr hab. Janina Lulek 
6. Prof. dr hab. Barbara Marciniec 
7. Prof. dr hab. Jadwiga Mielcarek 

 

Wniosek zgłoszony przez Prof. J .Lulek:  
− prezentacja kandydata na kierownika jednostki przed Radą 

Wydziału (z uwzględnieniem perspektyw rozwoju katedry i zespołu 
oraz własnych oczekiwań). 

 

Rada Wydziału podjęła uchwałę w głosowaniu tajnym o powołaniu 
Wydziałowej Komisji ds. rozdziału środków finansowych na prowadzenie 
badań naukowych przez młodych naukowców oraz uczestników studiów 
doktoranckich, w składzie osobowym: 

1. Przewodniczący: Dziekan WF  
          Członkowie: 

2. Prof. dr hab. Wanda Baer-Dubowska 
3. Prof. dr hab. Ewa Florek 
4. Dr hab. prof. UM Franciszek Główka 
5. Prof. dr hab. Janina Lulek 
6. Prof. dr hab. Jadwiga Mielcarek 
7. Dr hab. Przemysław Mikołajczak 
8. Dr hab. Marek Murias 
9. Prof. dr hab. Maria Rybczyńska 

 

Rada Wydziału podjęła uchwały w głosowaniu jawnym, o zatwierdzeniu 
tematów prac mgr do realizacji w r. akademickim 2011/12 na kierunkach: 
farmacja, analityka medyczna, farmacja w j. angielskim.  
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Rada Wydziału podjęła uchwałę o poparciu współpracy i podpisaniu 
umowy między Wydziałem a Instytutem Włókien Naturalnych i Surowców 
Zielarskich w Poznaniu. 

Poinformowano, że Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
przekazał do wiadomości i ewentualnego wykorzystania notę Ambasady 
Arabii Saudyjskiej w Warszawie. Nota dotyczy możliwości zgłoszenia 
osób do nagrody przyznawanej przez Sekretariat Generalny „The Prince 
Salman Award For Disability Research", za działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych w dziedzinie opieki medycznej. Zgłoszenia wytypowanej 
osoby, wraz z załącznikami w postaci: uzasadnienia i CV w języku 
angielskim oraz polskim, należy przesyłać w formie pisemnej do 
Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (00-952 Warszawa, ul. 
Miodowa 15), korzystając ze wzoru formularza zgłoszenia: http://www. 
pscdr.org.sa/en/award/Pages/nomination-form.aspx.  

Zgłoszenia prosimy przesyłać także w wersji elektronicznej na adres: 
r.kazimierczak@mz.jiov.pl [elektroniczna wersja zgłoszenia (którą 
należy przesyłać na podany wyżej adres c-mailowy) znajduje się na 
stronie Sekretariatu Generalnego http://www.pscdr.org.sa, w zakładce 
„The Award", najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2011 r. 

 

Poinformowano: 
− o negatywnej opinii Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej  

w Poznaniu w sprawie odbywania przez studentów półrocznej 
praktyki zawodowej w sieci aptek Dom Leków i w sprawie nowo 
uruchamianej apteki stanowiącej konkurencję dla działalności 
usługowej Apteki Akademickiej przy ul. Dąbrowskiego 

− o tym, że do 30 czerwca był termin składania wniosków w sprawie 
dużej infrastruktury badawczej (prof. E. Florek jako członek 
zespołu ekspertów w Ministerstwie Nauki apelowała o składanie 
starannie przygotowanych wniosków dot. aparatury powyżej. 500 
tys. zł) 

− że pojawiły się obawy w sprawie uwarunkowania finansowania od 
niskiej kategorii  naukowej Wydziału (prof. J. Jodynis-Liebert);  
a Dziekan wyjaśnił, że kategoria w istotny sposób warunkuje 
finansowanie, od ok. 4 lat brak jest finansowania centralnego dla 
Wydziału; prof. Lulek wskazała na szansę uzyskania dużego grantu 
aparaturowego dla Wydziału, możliwość aplikowania od 20 lipca 
do stycznia 2012 ok. 4-5 mln EUR, zamknięcie przyjmowania 
wniosków – luty 2012, kwestia udokumentowania dobrej jakości 

http://www.pscdr.org.sa/
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Wydziału, współpraca z 3 ośrodkami zagranicznymi, pozytywna 
opinia recenzenta obszaru Unii Europejskiej; doc. P. Mikołajczak 
postulował, aby w przyszłości zmienić zasady finansowania przez 
wyłączenie z tej grupy Instytutów PAN, ponieważ np. dla naszego 
Wydziału krzywdzącym jest zestawianie nas z np. Instytutem 
Farmakologii PAN; Pan Dziekan wyjaśnił iż, na posiedzeniach 
konferencji Dziekanów poruszano te i będzie to możliwe przy 
nowej parametryzacji jednostek.  

 

Poinformowano: 
− o przyznaniu nagrody za najlepszą pracę doktorską ze spektometrii 

analitycznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN dla dr. Macieja 
Stawnego Wpływ sterylizacji radiacyjnej na niektóre antybiotyki 
pochodne 1-fenylopropan-1-olu w fazie stałe j- wręczenie nagrody 
podczas Sympozjum GBC Polska –Ślesin maj -2011 

− o VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „OTWARTE DRZWI” 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 
konkurs na najlepsze prace magisterskie i pracę doktorską, których 
tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: 
zdrowotnym, zawodowym i społecznym; termin składania prac do 15 
lipca 2011 r. 

− o tym, że studentka naszego Wydziału kier. kosmetologia - 
Katarzyna Zygnerska laureatką – II miejsca w Międzyuczelnianym 
Konkursie Wizażu „Rajski Ptak” – zorganizowanego w dniu 20 
maja br. przez Wydział Zdrowia Publicznego Wyższej Szkoły 
Pedagogiki  
i Administracji - Poznań 

− o zaproszeniu do udziału w konkursie: Uniwersytet Medyczny  
w Łodzi - realizacja projektu „Opracowanie i wdrożenie programów 
kształcenia z zakresu medycyny i farmacji metodą e-learning na 
Uniwersytecie Medycznym”, finansowanego ze środków pozyskanych 
z funduszy unijnych; portal internetowy (www.e-umed.lodz.pl; 
www.e-umed.pl) – materiały dydaktyczne w formie wykładów, 
pozyskiwanych na drodze ogólnopolskich konkursów. wizytacji 
zespołu Państwowej Komisji Akredytacyjnej – bardzo dobra i 
wyróżniająca ocena dotyczyła między innymi poziomu realizacji 
poszczególnych zajęć dydaktycznych, poziomu, tematyki oraz 
metodyki prac magisterskich, ponadto Komisja pozytywnie oceniła 
sylabusy oraz nadesłany wcześniej do PKA Raport Samooceny.  

 

http://www.e-umed.lodz.pl/
http://www.e-umed.pl/
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W dniu 6 lipca  prof. dr hab. Jan Pawlaczyk, kierownik Pracowni 
Oceny Jakości Kształcenia przedstawił i omówił wyniki ankiety pt. 
Ocena jakości kształcenia przez absolwentów kierunku farmacja. Część 
II (prezentacja - załącznik nr 1). W toku dyskusji zwrócono uwagę na 
bardzo zróżnicowane wizje studentów nt. przyszłej pracy zawodowej 
(przemysł, apteka) natomiast bardzo mały procent studentów deklaruje 
pozostanie na uczelni, co jest uwarunkowane względami finansowymi. 
Poruszono również kwestię właściwego przygotowania do pracy  
w aptece szpitalnej oraz rolę kursów specjalizacyjnych. Według opinii 
studentów kierunku farmacja realizacja programu studiów nie odbiega od 
standardów. Doc. Mikołajczak zapytał czy mamy dane z innych 
Wydziałów, wyżej punktowanych w ocenie parametrycznej: Gdańsk, 
Białystok. Pan Prof. J. Pawlaczyk odpowiedział, że postara się uzyskać 
dane i przedstawić na Radzie Wydziału. Zachęcał ponadto do jeszcze 
bardziej wytężonej pracy, aby znaleźć szybkie rozwiązania problemów, 
gdyż konkurencja czuwa a nadal w kształceniu przeważa model starej 
apteki. Prof. F. Główka: sprawa opieki farmaceutycznej, która dopiero 
wchodzi. Apteka musi stać się formą nowoczesną, nowego typu. Prof.  
Z. Kokot: dobrze by było uzyskać dane poszerzone o pozostałe Wydziały 
w Polsce, a wyniki przedstawić na Konferencji Dziekanów. Dobrym 
krokiem w przyszłość są Krajowe Ramy Kwalifikacji w których chodzi  
o umiejętności praktyczne i efekty kształcenia a nie poruszanie w ramach 
schematów i przedmiotów. Koncentrowanie się na wyzwaniach, na 
wiedzy, którą powinien uzyskać student, kompilowanie, analiza wniosków  
i przypadków. Musimy patrzeć na przyszłą aptekę, na to jaki będzie jej 
status prawny. Kształcenie powinno się koncentrować w kierunku porad 
farmaceutycznych (nie jest to zastępowanie lekarza). Wychodzenie 
naprzeciw to program, w kierunku którego należy pójść, aby młody 
człowiek otrzymywał niezbędne narzędzia do radzenia sobie za 5 lat, za 
10 lat w przyszłej pracy zawodowej. Prof. Lulek przedstawiła informację 
nt. Stowarzyszenia ISPE (International Society for Pharmaceutical 
Engineering), które jest największą na świecie organizacją non-profit, 
kształcącą specjalistów i promującą rozwój produkcji farmaceutycznej. 
Założona została w 1980 roku, dziś w ISPE zrzeszonych jest ponad 25 
tys. członków w 90 krajach. Tworzy wyjątkowe warunki do wymiany 
pomysłów, doświadczeń i wiedzy. ISPE w Poznaniu jest drugą w Polsce 
sekcją studencką organizacji, zarejestrowaną przy Uniwersytecie Medycznym 
im. Karola Marcinkowskiego. Stowarzyszenie ISPE Polska reprezentuje 
obecnie szerokie spektrum profesjonalistów z różnorodnych obszarów 
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rynku farmaceutycznego w Polsce. Afiliat daje szansę na osobiste spotkania 
ekspertów i profesjonalistów, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami 
zarówno z kolegami z kraju, jak i zagranicy. Studenci bardzo interesują 
się spotkaniami w ramach ISPE, praktykami w przemyśle, technologią 
przemysłową, np. ośrodek gdański zaprasza do udziału w szkołach letnich 
w ramach farmacji przemysłowej. Przedmiot opieka farmaceutyczna jest 
prowadzony przez Katedrę TPL od dwóch lat, studenci są bardzo 
zainteresowani. Również jest duże zainteresowanie w zakresie przemysłu, 
jednakże Katedra nie dysponuje odpowiednim zapleczem sprzętowym 
np. w porównaniu z Gdańskiem. 

Dziekan podziękował Profesorowi J. Pawlaczykowi za przedstawioną 
prezentację i zaprosił na kolejne posiedzenia RW w celu przedstawienia 
kolejnych wyników ankietyzacji. 

Kier. farmacja przedstawiła prof. dr hab. Teresa Gierlach-Hładoń 
(prezentacja – załącznik nr 2) stwierdzając, że podczas odbytych 
posiedzeń Rad Pedagogicznych, brak było konkretnych uwag do procesu 
nauczania i prowadzących zajęcia dydaktyczne. 

 

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawach dydaktycznych: 
− o powierzeniu odpowiedzialności za prowadzenie zajęć niesamodzielnym 

pracownikom nauki 
− o powierzeniu odpowiedzialności za prowadzenie przedmiotu oraz 

egzaminu z Prawa farmaceutycznego prof. dr hab. Elżbiecie 
Nowakowskiej 

− o prowadzeniu wykładów oraz przeprowadzeniu egzaminu  
z przedmiotu Farmakologia z farmakodynamiką na kierunku 
farmacja prof. dr hab. Teresie Bobkiewicz-Kozłowskiej. 

 

Rada Wydziału podjęła uchwałę, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie 
poparła wpisanie tytułu zawodowego: Doctor of Pharmacy (PharmD) na 
dyplomie przygotowywanym dla absolwentów kier. farmacja  
w j. angielskim- 6-year Program PharmD. (sprawę zreferował dr hab.  
F. Główka prof. UM) (załącznik nr 3) 

Dyskutowane były również inne sprawy dydaktyczne dla kierunku 
anglojęzycznego: 

− wniosek o odbywanie praktyk wakacyjnych po III i IV roku  
w trakcie roku akademickiego-wniosek nie został zaakceptowany 
przez Radę Wydziału, wyrażono ewentualną możliwość w wyjątkowych 
wypadkach po uzyskaniu zgody Dziekana.  
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Kier. analityka medyczna przedstawiła prof. dr hab. Barbara Zielińska 
– Psuja (prezentacja - załącznik nr 4). 

 

Rada Wydziału podjęła uchwałę w głosowaniu jawnym w sprawach 
dydaktycznych: 

− o powierzeniu odpowiedzialności za prowadzenie zajęć niesamodzielnym 
pracownikom nauki.  

Kier. kosmetologia przedstawił prof. dr hab. Lucjusz Zapruto 
 

Rada Wydziału podjęła uchwałę w głosowaniu jawnym w sprawach 
dydaktycznych: 

− o powierzeniu odpowiedzialności za prowadzenie zajęć niesamodzielnym 
pracownikom nauki.  

 

Rada Wydziału podjęła uchwałę o poparciu wniosku o nadanie tytułu 
naukowego profesora w dziedzinie nauki farmaceutyczne – dr hab. 
Gerardowi Nowakowi prof. UM - kierownikowi Katedry i Zakładu 
Naturalnych Surowców Leczniczych i Kosmetycznych UMP; 

Rada Wydziału podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania o nadanie 
tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauki farmaceutyczne – dr hab. 
Franciszkowi Główce prof. UM - kierownikowi Katedry i Zakładu 
Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki UMP oraz uchwałę o wyznaczeniu 
dwóch recenzentów. 

 

Rada Wydziału podjęła uchwały: 
− o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej i o nadaniu 

stopnia doktora nauk farmaceutycznych (specj. naukowa: 
bromatologia) mgr inż. Agnieszce Wichura-Demskiej – asystentowi 
w Katedrze i Zakładzie Bromatologii UMP 

− o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej, o nadaniu 
stopnia doktora nauk farmaceutycznych (specj. naukowa: farmacja 
kliniczna) i o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej mgr farm. 
Katarzyny Kosickiej, asystenta w Katedrze i Zakładzie Farmacji 
Fizycznej i Farmakokinetyki  

− o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej, o nadaniu 
stopnia doktora nauk farmaceutycznych (specj. naukowa: toksykologia) 
mgr. anal. med. Maksymilianowi Kulzie, specjaliście w Katedrze  
i Zakładzie Toksykologii  

− o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu promotora dla 
mgr inż. Anny Paczkowskiej - asystenta w Katedrze i Zakładzie 
Farmakoekonomiki i Farmacji  
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− o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu promotora dla 
mgr anal. med. Kariny Sommerfeld - asystenta w Katedrze  
i Zakładzie Toksykologii 

− o wyznaczeniu recenzentów dla rozprawy mgr farm. Małgorzaty 
Geszke-Moritz – Studium Doktoranckie przy Katedrze i Zakładzie 
Technologii Postaci Leku; doktorat co-tutelle 

− o zmianie egzaminatora z dyscypliny podstawowej w Komisji 
Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr farm. Małgorzaty 
Reszke-Moritz.  

 

Rada Wydziału Farmaceutycznego wszczęła postępowanie o nadanie 
tytułu doctora honoris causa UMP prof. dr. hab. Romanowi Kaliszanowi  
z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 

 

Rozstrzygnięto konkursy na kierowników Katedr i Zakładów:  
Rada Wydziału podjęła uchwałę o poparciu kandydatury: prof. dr hab. 

Lucjuszowi Zaprutko na kierownika Katedry i Zakładu Chemii 
Organicznej i o poparciu kandydatury dr. hab. Gerarda Nowaka, prof. 
UM, na kierownika Katedry i Zakładu Naturalnych Surowców 
Leczniczych i Kosmetycznych. 

Po przedstawieniu wniosku Dziekana Wydziału, w związku  
z wątpliwościami natury prawnej, dotyczącymi kandydatury dr. hab. 
Stanisława Sobiaka, Rada Wydziału wyraziła zgodę na zawieszenie 
postępowania konkursowego na kierownika Katedry i Zakładu 
Technologii Chemicznej Środków Leczniczych. 

 

Poinformowano o następujących sprawach: 
− O rozdziale środków statutowych dla młodych pracowników nauki 

– wymóg posiadanie przynajmniej jednej publikacji. 
− O poparciu przez członków Rady Wydziału podpisania umowy  

o współpracy z Instytutem Włókien Naturalnych w Poznaniu. 
− O konkursie „Fundusze dla Nauki 2011” organizowanym przez 

Fundację ProRegio w ramach projektu „Sieć tematyczna – 
Fundusze Europejskie dla nauki” 18-07-2011. 

Projekty podlegają ocenie Kapituły Konkursu, która składa się 
m.in.: z Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji oraz przedstawiciele 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego. Zwycięzcy będą objęci kampanią promocyjną, 
a ich projekty będą prezentowane jako dobre praktyki dla 
uczestników sieci tematycznej Fundusze Europejskie dla nauki, na 
portalu: www.sciencenetwork.eu  
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By zgłosić swój udział w Konkursie należy: wypełnić jeden  
z trzech formularzy zgłoszeniowych umieszczonych są na stronie: 
www.sciencenetwork.eu 

Na portalu znajduje się regulamin Konkursu oraz dodatkowe 
informacje. 

Organizatorzy zachęcają do tworzenia indywidualnych kont na 
portalu. Konta dają możliwość wymiany informacji z innymi 
beneficjentami Funduszy Europejskich z sektora nauki. 

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 lipca 2011 r. pocztą tradycyjną 
lub elektroniczną na adres: 

 

Biuro Konkursu Fundusze dla Nauki 2011 
ul. 23 lutego 7/7 
61-741 Poznań 
mail: konkurs@sciencenetwork.eu 

 

− O konkursie na profesora zwyczajnego w Katedrze i Zakładzie 
Chemii Nieorganicznej i Analitycznej w Collegium Medicum UJ  
w Krakowie. Termin składania aplikacji upływa 25 lipca br. 

− O apelu Dziekana do pracowników naukowych w sprawie 
zwiększenia liczby publikacji. 

− O zmianie liczby IF dla Acta Poloniae Pharmaceutica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32 

Zał. nr 1 

Kwestionariusz ankiety dla absolwentów

 

1. W jakim stopniu kończąc studia został(a) Pan(i) 
przygotowany(a) do wykonywania zawodu?

AM Wrocław
UM Poznań
UM Bydgoszcz
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Badania ankietowe absolwentów Farmacji na 
Wydziałach Farmaceutycznych we 
Wrocławiu, Poznaniu i Bydgoszczy

Jan Pawlaczyk
Pracownia Oceny Jakości Kształcenia

 

Liczba absolwentów Wydziałów 
Farmaceutycznych biorących udział ankiecie:

Ankieta absolwentów Poznań Bydgoszcz Wrocław

Liczba absolwentów w roku akad. 2009/2010 139 86 129

Liczba absolwentów uczestniczących w badaniach 73 
(52,5%)

65    
(75,6%)

60 
(46,5%)

Ankieta po stażu Poznań Bydgoszcz Wrocław

Liczba absolwentów w roku akad. 2009/2010 139 86 ‐

Liczba absolwentów uczestniczących w badaniach 92
(62,2%)

65
(75.6%)

‐
( ‐ )
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2.  Czy podczas studiów proporcje liczby godzin przedmiotów 
podstawowych (teoretycznych) do kierunkowych 
(zawodowych) były prawidłowe(zadowalające)?

AM Wrocław
UM Poznań
UM Bydgoszcz

Tak Nie, za dużo podstawowych Nie, za dużo kierunkowych

3. Przedmioty najbardziej przydatne w przygotowaniu do 
wykonywania zawodu

Przedmiot Poznań Bydgoszcz Wrocław

Farmacja 
praktyczna

72% 26% 10%

Farmakologia 59% 86% 90%

TPL 47% 88% 53%

Farmakoterapia 26% 9% 8%

Farmakognozja 14% 18% 18%

Chemia leków 10% 5% 20%

Opieka 
farmacutyczna

8% 3% 5%

Farmacja kliniczna 4% ‐ 22%



 35

4. Jak ocenia Pan(i) wybrane aspekty organizacji i przebiegu studiów (zajęć
dydaktycznych) związane z szeroko rozumianą jakością nauczania?

Umiejętność przekazywania wiedzy przez nauczycieli akademickich 

AM Wrocław
UM Poznań
UM Bydgoszcz

4. Jak ocenia Pan(i) wybrane aspekty organizacji i przebiegu studiów (zajęć
dydaktycznych) związane z szeroko rozumianą jakością nauczania?

Kompetencje merytoryczne nauczycieli akademickich 

AM Wrocław
UM Poznań
UM Bydgoszcz
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4. Jak ocenia Pan(i) wybrane aspekty organizacji i przebiegu studiów (zajęć
dydaktycznych) związane z szeroko rozumianą jakością nauczania?

Relacje nauczyciel – student podczas zajęć dydaktycznych 

AM Wrocław
UM Poznań
UM Bydgoszcz

4. Jak ocenia Pan(i) wybrane aspekty organizacji i przebiegu studiów (zajęć
dydaktycznych) związane z szeroko rozumianą jakością nauczania?

Optymalne wykorzystanie przez nauczycieli  akademickich czasu zajęć

AM Wrocław
UM Poznań
UM Bydgoszcz
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4. Jak ocenia Pan(i) wybrane aspekty organizacji i przebiegu studiów (zajęć
dydaktycznych) związane z szeroko rozumianą jakością nauczania?

Stosowanie przez nauczycieli akademickich nowoczesnych metod nauczania 

AM Wrocław
UM Poznań
UM Bydgoszcz

4. Jak ocenia Pan(i) wybrane aspekty organizacji i przebiegu studiów (zajęć
dydaktycznych) związane z szeroko rozumianą jakością nauczania?

Efektywny dobór mediów i środków dydaktycznych podczas zajęć

AM Wrocław
UM Poznań
UM Bydgoszcz
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4. Jak ocenia Pan(i) wybrane aspekty organizacji i przebiegu studiów (zajęć
dydaktycznych) związane z szeroko rozumianą jakością nauczania?

Obiektywizm systemu oceniania – zaliczania poszczególnych przedmiotów 

AM Wrocław
UM Poznań
UM Bydgoszcz

4. Jak ocenia Pan(i) wybrane aspekty organizacji i przebiegu studiów (zajęć
dydaktycznych) związane z szeroko rozumianą jakością nauczania?

Dostępność nauczycieli akademickich poza zajęciami np. dyżury 

AM Wrocław
UM Poznań
UM Bydgoszcz
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4. Jak ocenia Pan(i) wybrane aspekty organizacji i przebiegu studiów (zajęć
dydaktycznych) związane z szeroko rozumianą jakością nauczania?

Przebieg zajęć zgodny z programem nauczania i celem kształcenia 

AM Wrocław
UM Poznań
UM Bydgoszcz

5. Patrząc na swoje studia – jako całość, stwierdzam, że był to 
program:

AM Wrocław
UM Poznań
UM Bydgoszcz

zintegrowany, spójny i 
wewnętrznie logiczny

złożony z odrębnych 
przedmiotów, z których 
większość była ze sobą

zintegrowana

złożony z odrębnych 
przedmiotów w małym stopniu 

ze sobą połączonych

złożony z niepowiązanych ze 
sobą przedmiotów



 40 

6. W jakim stopniu studia spełniły Pana (i) oczekiwania

AM Wrocław
UM Poznań
UM Bydgoszcz

7. Uwagi dotyczące organizacji 
przebiegu studiów oraz jakości 
kształcenia Poznań Bydgoszcz Wrocław

Za mało praktyki, za dużo teorii + + +
Więcej zajęć z farmacji praktycznej + +
Więcej zajęć w aptece + + +
TPL – więcej zajęć +
Brak przygotowania do pracy w 
przemyśle farmaceutycznym

+

Brak przygotowania do pracy w 
aptece szpitalnej

+

Więcej nauczania problemowego + +
Nauczyć doradzać pacjentowi + +
Więcej psychologii – trudny pacjent +



 41

8. Gdybyśmiał (a) ponownie wybierać kierunek studiów – poziom 
magisterski, w tym lekarz med./lekarz dent., czy wybrałbyś (wybrałabyś) 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu?

Tak NieAM Wrocław
UM Poznań
UM Bydgoszcz

* Błąd w ankiecie
 

Kwestionariusz ankiety dla magistrów farmacji – po 
odbyciu 6‐miesięcznej praktyki zawodowej w aptece.
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3. Apteka stażowa jest własnością: 

4. Struktura zatrudnienia personelu (określić
liczbowo) 

4. Struktura zatrudnienia personelu 
(określić liczbowo)

farmaceuci technicy personel 
administracyjny

personel 
pomocniczy

AM Wrocław
UM Poznań 209 174
UM Bydgoszcz 134 181
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5. Czy apteka wyposażona jest w niżej 
wymienione urządzenia: 

6. Czy w aptece wykonywane są leki 
recepturowe i apteczne? 
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7. Jeżeli tak, proszę określić liczbę wykonanych 
leków w okresie stażu 

Zakres wykonywanych czynności fachowych farmaceuty 
(podziałwg. Ramowy Program Praktyki Zawodowej w Aptece) 

obejmuje 4 moduły: 

A)    Wydawanie  produktów  leczniczych  i  wyrobów  medycznych 
oraz udzielanie  informacji o  lekach, obejmujące m.in. realizację
recept  lekarskich,  realizację wniosków  na  środki  pomocnicze  i 
ortopedyczne,  realizację zapotrzebowań dla  gabinetów 
lekarskich, doradzanie pacjentom i dobór leków bez recepty.

B)    Sporządzanie produktów leczniczych.
C)  Opieka  farmaceutyczna,  obejmujące  m.in.  wykrywanie  i 

rozwiązywanie  problemów  lekowych,  nadzorowanie  i 
monitorowanie farmakoterapii zleconej przez lekarza.

D)     Prawne, etyczne  i administracyjne aspekty pracy farmaceuty,
obejmujące  m.in.  kontrolę stanów  magazynowych,  kontrolę
terminów  ważności  produktów  leczniczych,  przygotowanie 
zestawień i  rachunków  refundacyjnych,  przyjmowanie  i 
zamawianie leków i wyrobów medycznych, nadzór nad obrotem 
środkami odurzającymi i psychotropowymi.
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8. Jakie czynności praktyczne z 4 modułów były 
najczęściej wykonywane? UM Poznań

8. Jakie czynności praktyczne z 4 modułów były 
najczęściej wykonywane? UM Bydgoszcz
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11. Czy w wyniku zaliczenia/odbycia stażu nastąpił
wzrost poziomu Twoich kompetencji zawodowych? 

12. Czy realizacja stażu przyczyniła się do 
Twojej samodzielności zawodowej? 
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13. Czy staż spełnił Twoje oczekiwania? Jeżeli nie ‐
napisz jakich zmian oczekujesz. 

14. Czy Twoja apteka "stażowa" spełniała warunki 
odbycia praktyki zawodowej? Jeżeli nie ‐ podaj 
przyczyny. 
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15. Określ czy kierownik i personel fachowy apteki 
byli zainteresowani, aby stażysta jak najwięcej się
nauczył? 

17. Wymień przedmioty, które w ramach studiów uważasz za 
najbardziej przydatne w przygotowaniu do pracy w aptece

Farmakologia 78% Biofarmacja 3%

Farmacja 
praktyczna

71% Lek naturalny 3%

TPL 57% Biochemia 2%

Farmakognozja 30% Fizjologia/Patologia 2%

Farmakoterapia 28% Anatomia 1%

Opieka 
farmaceutyczna

17% Toksykologia 1%

Farmacja kliniczna 10% Prawo 
farmaceutyczne

1%

Chemia leków 10% Farmakokinetyka 1%

Lek roślinny 8%
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19. Jako farmaceuta/aptekarz chciałbyś
pracować w: 

20. Czy praca w aptece ogólnodostępnej lub szpitalnej 
zaspokaja Twoje ambicje zawodowe? Jeżeli nie, określ 
dlaczego. 
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Zał. nr 2 

I rokI rok
BiologiaBiologia

• większa liczba i różnorodność tematów prezentacji na 
seminariach

• szybka dostępność wyników kolokwiów na stronie 
internetowej Katedry

Botanika farmaceutyczna

• wydłużenie czasu ćwiczeń

• bardzo dobrze przygotowane wykłady

Anatomia

• skrócenie ćwiczeń z 1,5 h do 1,0 h, a zwiększenie liczby godz. 
wykładów

Wychowanie fizyczne

• możliwość zapisywania się na wybrane formy zajęć

 
 
 

II rokII rok

Chemia AnalitycznaChemia Analityczna
•• Studenci  chwalili wprowadzone zmiany organizacyjne na Studenci  chwalili wprowadzone zmiany organizacyjne na 
ććwiczeniach z czwiczeniach z częśęści klasycznej ci klasycznej 

Chemia organiczna

• studenci  proponują aby wykłady przenieść na I rok 

Chemia fizyczna

• studenci proponują aby seminaria odbywały się razem z 
zadaniami

• propozycja wykładowcy – zwolnienia lekarskie winny być
wpisywane do książeczki lekarskiej studenta
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III rokIII rok
Ze strony studentZe strony studentóów na szczegw na szczegóólne uznanie zaslne uznanie zasłługuje:uguje:

-- starannie przygotowany skrypt  do starannie przygotowany skrypt  do ććwiczewiczeńń z biochemii;z biochemii;
-- ciekawy sposciekawy sposóób prowadzenia b prowadzenia ććwiczewiczeńń z tego przedmiotu;z tego przedmiotu;

-- nowy podrnowy podręęcznik do chemii lekcznik do chemii lekóów;w;
-- zorganizowanie zorganizowanie ććwiczewiczeńń kokońńcowych z farmakognozji , w formie dyskusji, cowych z farmakognozji , w formie dyskusji, 

dotyczdotycząących konkretnych schorzecych konkretnych schorzeńń i stosowanych leki stosowanych lekóów ziow ziołłowych;owych;

----zorganizowanie dodatkowych zajzorganizowanie dodatkowych zajęćęć fakultatywnych z farmakodynamiki;fakultatywnych z farmakodynamiki;
-- bardzo dobre przygotowanie wykbardzo dobre przygotowanie wykłładadóów oraz w oraz ććwiczewiczeńń z technologii postaci leku, z technologii postaci leku, 
ukierunkowanych na praktyczne wykorzystanie zdobytych wiadomoukierunkowanych na praktyczne wykorzystanie zdobytych wiadomośści; ci; 
--
Uwagi studentów:

• duża ilość testów i sprawdzianów z farmakognozji;

• zbyt mała ilość wag proszkowych na ćwiczeniach z technologii postaci leku;

• brak koła naukowego w technologii postaci leku i zbyt mało fakultetów;

• niektórzy asystenci poświęcają w czasie ćwiczeń zbyt dużo czasu magistrantom 
obecnym na sali.

 
 
 

•• Wszyscy wykWszyscy wykłładowcy na tym roku skaradowcy na tym roku skarżżyli siyli sięę na niskna niskąą
frekwencjfrekwencjęę na wykna wykłładachadach

•• Propozycja  wydPropozycja  wydłłuużżenia wykenia wykłładadóów z farmakokinetyki z 1 h w z farmakokinetyki z 1 h 
do 2 h;do 2 h;

•• Studenci postulujStudenci postulująą aby zajaby zajęęcia z  przedmiotu biofarmacja cia z  przedmiotu biofarmacja 
trwatrwałły 2 semestry;y 2 semestry;

•• Studenci chwalili organizacjStudenci chwalili organizacjęę wycieczki do wycieczki do BiofarmuBiofarmu i i 
GlaxoGlaxo; ; 

•• Ze wzglZe wzglęędu na zbyt obszerny materiadu na zbyt obszerny materiałł z farmakologii na IV z farmakologii na IV 
roku studenci proponujroku studenci proponująą , aby materia, aby materiałł dotyczdotycząący cy 
chemioterapeutykchemioterapeutykóów przeniew przenieśćść na rok III.na rok III.

IV rok
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•

•
Prośba o wyrażenie zgody na powierzenie odpowiedzialności za 

prowadzenie zajęć niesamodzielnym pracownikom nauki:

1. Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku

• Dr n. farm. Hanna Bartylak

• Dr n. farm Magdalena Ratajczak 

• Mgr farm. Katarzyna Wróblewska

• Dr n. farm Arleta Matschay – prowadzenie przedmiotów: 
Farmacja praktyczna i Opieka farmaceutyczna

• Dr Eliza Główka – przeprowadzenie egzaminu dla 
anglojęzycznych z Pharmaceutical Technology I

• Mgr Magdalena Waszyk-Nowaczyk – zaliczenie i 
dokonywanie wpisów do indeksu z przedmiotu Introduction
to Applied Pharmacy (Program PharmD III rok)

 
 
 

2. Matematyka i statystyka
• Mgr A.Lemańczyk

3. Języki obce
• Mgr E. Gąsiorowska-Czarnecka

4. Etyka zawodowa
• Dr L. Bartkowiak

5. Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji 
Społecznej

• dr Krzysztof Kus
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Zał. nr 3 
ID number university:  

 No: 
 
 

DIPLOMA 
 
 

This diploma has been awarded to ( Mr/ Mrs/ Miss)……………… 

…………………………… born in …………………………….……………… 

………………………………………………………….…………..….. (town), 

…………. (county) …………………………………….…………… (country) 

on ………...(day) ……………..……… (month) …………………. (year), who 

fulfilled his/her degree obligations from the academic year ……………..……. 

to the academic year ………………….… at the ……………………………… 

…………………………………….……………………………………………..
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Zał. nr 4 

Analityka MedycznaAnalityka Medyczna

20120111/201/20122

Rada WydziaRada Wydziałłu Farmaceutycznego u Farmaceutycznego 
0606.0.077.201.20111

 
 

OAM
2011/2012

I rok – 50 studentów
II rok - 45 studentów

III rok – 33 studentów
IV rok – 24 studentów
V rok - 23 studentów
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Nowi wykNowi wykłładowcyadowcy

DDr hab. r hab. Maria KozMaria Kozłłowska owska –– Skrzypczak Skrzypczak 
–– hematologia (poprzednio prof. dr hematologia (poprzednio prof. dr 
hab. Mieczyshab. Mieczysłław Komarnicki)aw Komarnicki)

 
 

V rok OAM

606909058515Ogółem

E35375-375--Ćwiczenia specjalistyczne 
i metodologia badań

8.

Z115510-CPropedeutyka pediatrii7.

E690-90-DPraktyczna nauka zawodu6.

Z23030---Systemy jakości                 
i akredytacja laboratoriów

5.

Z11515---Organizacja med. labor. 
diagnostycznych

4.

E790255015CPropedeutyka medycyny3.

Z11515---Etyka zawodowa2.

E760-60-BDiagnostyka 
laboratoryjna

1.

Forma 
zalicz.

Punkty 
kredyt.

Liczba 
godzin

Sem.Ćwicz.Wykł.Kat.PrzedmiotLp.
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Różnice programowe

Historia medycyny i farmacji (15 wykł./30 sem.) –
obecnie II rok
Zajęcia praktyczne w lecznictwie ambulatoryjnym 
i szpitalnym (90 godz.), obecnie Praktyczna 
nauka zawodu – kontynuacja zajęć
prowadzonych na IV roku
Nowy przedmiot: Systemy jakości i akredytacja 
laboratoriów

 
 

WyraWyrażżenie zgody na powierzenie prowadzenia enie zgody na powierzenie prowadzenia 
zajzajęćęć przez niesamodzielnych pracownikprzez niesamodzielnych pracownikóów w 
naukowychnaukowych w roku akademickim 2011/2012w roku akademickim 2011/2012

Statystyka z elementami matematyki Statystyka z elementami matematyki –– (I rok(I rok, 60 godz., 60 godz.) ) ––
mgr Antoni Lemamgr Antoni Lemańńczykczyk
JJęęzyk zyk łłaciacińński (I rokski (I rok, 60 godz., 60 godz.) ) –– dr Jdr Jóózef Kwapiszewskizef Kwapiszewski
Psychologia (II rokPsychologia (II rok, 15 godz., 15 godz.) ) -- dr Ewa dr Ewa MojsMojs
Socjologia (II rokSocjologia (II rok, 15 godz., 15 godz.) ) -- dr Madr Małłgorzata Gromadecka gorzata Gromadecka ––
SutkiewiczSutkiewicz
Serologia grup krwi i transfuzjologia Serologia grup krwi i transfuzjologia (III rok, 75 godz.) (III rok, 75 godz.) ––
lek. med. Hanna lek. med. Hanna SkaliszSkalisz
Etyka zawodowa (V rokEtyka zawodowa (V rok, 30 godz., 30 godz.) ) –– dr Leszek Bartkowiakdr Leszek Bartkowiak

 



 57

 

Wyrażenie zgody na podpisanie umowy o dzieło 
z pracownikami Centralnego Laboratorium Szpitala 

Klinicznego im. Karola Jonschera na przeprowadzenie  
w roku akademickim 2011-2012 ćwiczeń z przedmiotu 

diagnostyka izotopowa dla studentów IV roku OAM 

Mgr anal. med. Mirela Młodzikowska – kierownik 
Pracowni Izotopowej – 14 godz.

Mgr anal. med. Anna Sidoruk – asystent – 14 godz.

Zajęcia będą się odbywały w Pracowni Izotopowej 
Centralnego Laboratorium
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RADA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU 
 
 

Posiedzenia Rady Wydziału odbyły się 9 maja i 13 czerwca 2011 r. 
W dniu 9 maja nadano stopień doktora nauk medycznych, w zakresie 

medycyny lek. Katarzynie Hojan oraz  doktora nauk o zdrowiu mgr 
Joannie Patalas. Rada Wydziału uchwaliła zmianę tematów rozpraw 
doktorskich: mgr Małgorzaty Piskorz-Szymendera, lek. Karoliny 
Horbackiej. Wybrano komisje w przewodach doktorskich: mgr Pauliny 
Wojtyła-Buciora, mgr Agnieszki Ryczek, mgr Małgorzaty Piskorz-
Szymandera. Wybrano recenzentów rozpraw doktorskich: lek. Roberta 
Burdyńskiego, lek. Anny Neneman-Hirsch, mgr Małgorzaty Wojciechowskiej, 
lek. Małgorzaty Żmijewskiej-Tomczak. Wszczęto przewody doktorskie 
w dziedzinie nauk o zdrowiu i wybrano promotorów dla: mgr Sylwii 
Kropińskiej, mgr Sabiny Przewoźniak, mgr inż. Katarzyny Kranz, mgr 
Michała Mandeckiego. Rada Wydziału zamknęła przewód doktorski lek. 
Magdaleny Łukasik-Głębockiej. Wybrano komisję w sprawie przewodu 
habilitacyjnego dr n. biol. Ewy Mojs – adiunkta w Zakładzie Psychologii 
Klinicznej.   

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek o powołanie dr. 
hab. Andrzeja Roszaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie 
Elektroradiologii.  

 

Rada Wydziału wyraziła zgodę na przedłużenie zatrudnienia:  
− dr Iwony Nowakowskiej w charakterze asystenta w Zakładzie 

Organizacji i Zarządzania  
− dr Krystyny Mackiewicz w charakterze adiunkta  w Zakładzie 

Organizacji i Zarządzania  
− mgr Piotra Czajki w charakterze asystenta w Zakładzie Organizacji 

i Zarządzania  
− dr hab. Jana Galickiego w charakterze adiunkta w Zakładzie 

Organizacji i Zarządzania  
− lek. Marcina Kańskiego w charakterze  asystenta w Katedrze 

Geriatrii i Gerontologii.  
W dniu 13 czerwca Rada Wydziału nadała stopień naukowy doktora 

habilitowanego nauk medycznych, w zakresie medycyny dr. n. med. 
Dariuszowi Samulakowi, asystentowi w Katedrze Zdrowia Matki  
i Dziecka. Rada Wydziału wszczęła przewód habilitacyjny r n. biol. Ewy 



 59

Mojs. Wybrano komisję w sprawie przewodu habilitacyjnego dr. med. 
Zefiryna Cybulskiego z Wielkopolskiego Centrum Onkologii.  

 

Rada Wydziału przyjęła publiczne obrony rozpraw doktorskich  
i nadała stopnie doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna: lek. 
Tomaszowi Kozłowskiemu i lek. Magdalenie Michalskiej.  

Rada Wydziału podjęła uchwały o dopuszczeniu do publicznych 
obron rozpraw doktorskich: lek. Agaty Bednarek, lek. Roberta 
Burdyńskiego, lek. Anny Neneman-Hirsch, lek. Joanny Niepsuj-Binaś, 
lek. Moniki Służewskiej-Niedźwiedź, lek. Ksenii Stryjakowskiej mgr 
Małgorzaty Wojciechowskiej. Wybrano komisje w przewodach 
doktorskich: lek. Doroty Boniek-Poprawa, mgr Magdaleny Strugała, mgr 
Alicji Graczyk. Wybrano recenzentów rozpraw doktorskich: mgr 
Małgorzaty Piskorz-Szymendera, mgr Agnieszki Ryczek, lek. Anny 
Galęba, mgr. Bartłomieja Jurasa. Wszczęto przewody doktorskie  
w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna i wybrano 
promotorów dla: lek. Michała Kuzemczaka, lek. Magdaleny Łukasik-
Głębockiej oraz w dziedzinie nauk o zdrowiu: mgr Katarzynie Cioczek-
Ryba, mgr. Piotrowi Czajka, mgr. Piotrowi Ernstowi, mgr Natalii 
Smolarek, mgr Izabeli Skibińskiej, mgr. inż. Jerzemu Kasprzakowi.  

Wybrano komisję konkursową w związku z ogłoszonym ogólnopolskim 
konkursem na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Klinice 
Reumatologii i Rehabilitacji Katedry Fizjoterapii, Reumatologii  
i Rehabilitacji, w składzie:  

 

Przewodniczący:  
Prodziekan WNoZ, dr hab. Maciej Wilczak, prof. UM   

Członkowie:  
1. prof. dr hab. Zygmunt Adamski  
2. prof. dr hab. Paweł Chęciński  
3. prof. dr hab. Lechosław Dworak 
4. prof. dr hab. Michał Musielak  
5. prof. dr hab. Włodzimierz Samborski 
6. prof. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz  

 

Wybrano komisję konkursową w związku z ogłoszonym ogólnopolskim 
konkursem na kierownika Zakładu Bioniki i Bioimpedancji, w składzie:  

 

Przewodniczący:  
Dziekan WNoZ, prof. dr hab. Włodzimierz Samborski  

Członkowie:  
1. prof. dr hab. Zygmunt Adamski  
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2. prof. dr hab. Paweł Chęciński  
3. dr hab. Krystyna Jaracz  
4. dr hab. Małgorzata Kotwicka  
5. prof. dr hab. Julian Malicki  
6. prof. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz  

 

Rada Wydziału wyraziła zgodę na przedłużenie zatrudnienia:  
 

Zakład Medycyny Ratunkowej  
1. Lek. Magdaleny Łukasik-Głębockiej w charakterze asystenta,  

 

Zakład Psychologii Klinicznej  
1. Dr Marty Czarneckiej –Iwańczuk w charakterze asystenta,   

 

Katedra Geriatrii i Gerontologii  
1. Lek. med. Marcina Kańskiego w charakterze asystenta,           

 

Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki  
1. mgr Celiny Glazy w charakterze wykładowcy,  

 

Katedra Profilaktyki Zdrowotnej Pracownia Zdrowia Międzynarodowego  
1. mgr Mateusza Cofty w charakterze asystenta,  
2. mgr Aleksandry Motyki w charakterze asystenta,   

 

Katedra i Klinika Rehabilitacji  
1. Lek. med. Anny Podolskiej w charakterze asystenta,  
2. Lek. med. Magdaleny Łańczak-Trzaskowskiej w charakterze asystenta,  
3. Dr Hanna Pietraszek-Kusik w charakterze wykładowcy,  

 

Zakład Medycyny Katastrof  
1. Dr Magdaleny Witt w charakterze asystenta,   

 

Katedra Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji  
1. Prof. dr hab. Lechosława Dworaka  

 

oraz na zatrudnienie:  
 

Zakład Medycyny Ratunkowej  
1. Dr Przemysława Nowaka w charakterze asystenta, ½ etatu,  
2. Dr Katarzyny Mikołajczak w charakterze asystenta, ½ etatu,  
3. Lek. med. Tomasza Bołdowskiego w charakterze asystenta,  
4. Mgr Krystiana Ratajczaka w charakterze  instruktora – 

nauczyciela zawodu,  
5. Mgr Krystyna Gontko w charakterze instruktora – nauczyciela 

zawodu,  
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Katedra Nauk Społecznych  
1. Dr Maji Matthews-Kozaneckiej w charakterze adiunkta,   
2. Mgr Marii Kłodzińskiej-Berkau w charakterze asystenta asystenta  
3. Mgr Piotra Kordela w charakterze asystenta ,   
4. Mgr Katarzyny Głodowskiej w charakterze asystenta  asystenta,  

 

Katedra Geriatrii i Gerontologii  
1. Dr Agnieszki Rajskiej–Neumann w charakterze adiunkta,  
2. Mgr Ewy Zasadzkiej w charakterze asystenta,  

 

Katedra Pielęgniarstwa Pracownia Praktyki Pielęgniarskiej  
1. Mgr Aleksandry Głowackiej w charakterze instruktora,  

 

Katedra Profilaktyki Zdrowotnej, Pracownia Zdrowia Międzynarodowego  
1. dr Aleksandra Waśniowskiego w charakterze asystenta,         

 

Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego  
1. mgr Pauliny Czyżewskiej w charakterze asystenta,   

 

Pracownia Elektrodiagnostyki  
1. mgr Moniki Jopek w charakterze asystenta,  

 

Zakład Medycyny Katastrof  
1. Lek. Wojciecha Telca w charakterze asystenta,  

 

Zakład Edukacji  
1. Dr Mirosławy Cylkowskiej-Nowak w charakterze wykładowcy,  

 

Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa  
1. Mgr Joanny Sosnowskiej w charakterze instruktor – nauczyciel 

zawodu,  
2. Mgr Hanny Werc w charakterze asystenta instruktor – nauczyciel 

zawodu,  
3. Mgr Brygidi Nowickiej w charakterze asystenta instruktor – nauczyciel 

zawodu,  
4. Mgr Danuty Zając w charakterze instruktor – nauczyciel zawodu,  
 

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek o powołanie prof. 
dr. hab. Pawła Chęcińskiego na ordynatora – kierownika Kliniki 
Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Angiologii.  

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek o przedłużenie 
urlopu naukowego dla mgr. Jacka Sikory z Katedry Biologii i Ochrony 
Środowiska.  

Rada Wydziału powołała komisję dydaktyczną dla kierunku: ratownictwo 
medyczne, w składzie:  
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Przewodniczący: prof. dr hab. Michał Musielak  
Członkowie:   

dr Maciej Naskręt  
  dr Magdalena Witt  
  mgr Agata Dąbrowska  

dr Grażyna Bączyk  
lek. med. Paweł Panieński  

 

Rada Wydziału zatwierdziła przedmioty z poszczególnych kierunków 
WNoZ do hospitacji na rok akademicki 2011/2012 w ramach Wydziałowego 
Zespołu Zapewnienie Jakości Kształcenia  

Elektroradiologia 
1. Histologia i cytofizjologia  
2. Radiobiologia  
3. Dozymetria promieniowania jonizującego 
4. Epidemiologia  
5. Metody biologii molekularnej w patologii nowotworów. 
6. Zaawansowane techniki brachyterapii  

 

Fizjoterapia 
1. Kinezjologia  
2. Anatomia  
3. Biomechanika kliniczna  
4. Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii 
5. Genetyka i immunologia  
7. Fizjoterapia w neonatologii  

 

Ratownictwo Medyczne 
1. Kwalifikowana pierwsza pomoc  
2. Psychologia w ratownictwie  
3. Medyczne czynności ratunkowe w laryngologii  
4. Pediatria  
5. Medycyna katastrof  
6. Medycyna Ratunkowa  
 

Pielęgniarstwo 
1. Biochemia 
2. Biofizyka 
3. Podstawy pielęgniarstwa środowiskowego  
4. Kształcenie w zakresie radiologii 
5. Podstawy pielęgniarstwa 
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6. Kształcenie w zakresie pielęgnowania w chorobach skóry  
 

Położnictwo 
1. Biochemia  
2. Chirurgia  
3. Techniki prowadzenia porodu  
4. Dydaktyka Medyczna  
5. Podstawowa opieka zdrowotna  
6. Toksykologia   

 

Zdrowie Publiczne 
1. Kwalifikowana pierwsza pomoc  
2. Pedagogika porównawcza   
3. Zdrowe żywienie   
4. Podstawy nadzoru sanitarno-epidemiologicznego.  

Cz. II Zakażenia wewnątrzszpitalne  
5. Ochrona środowiska. Ekologia człowieka.  
6. Dydaktyka z metodyką  
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SPRAWOZDANIE 
 

z działalności Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – za rok akademicki 
2010-2011 
 

1. DZIEKAN i PRODZIEKANI WL I UMP  
 

DZIEKAN WL I Dr hab. Ryszard MARCINIAK Prof. UM 
/od 1.09.2008r./ 
/Prodziekan od 1.09.2005r. do 31.08.2008r./  

 

PRODZIEKANI WL I 
Dr hab. Jerzy Wojtowicz /od 1.09.2008r./ 
Prof. dr hab. Jarosław Walkowiak /od 1.09.2008r. 
Prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska /kadencja - do 31 sierpnia 
2012r./ 
 

2. SKŁAD RADY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I 
– posiedzenia Rady Wydziału Lekarskiego I odbywają się regularnie 
jeden raz w miesiącu-czyli 9 razy w roku akademickim oraz jedno 
wspólne posiedzenie z Wydziałem Lekarskim II poświęcone 
zagadnieniom dydaktyki. W skład Rady Wydziału wchodzą 
samodzielni pracownicy nauki - profesorowie i doktorzy habilitowani, 
przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, pracowników 
naukowo-technicznych, studentów oraz samodzielnych pracowników 
nauki zatrudnionych na godzinach - ponadto zapraszani są emerytowani 
profesorowie i doktorzy habilitowani z głosem doradczym, bez 
udziału w głosowaniu oraz przedstawiciele innych wydziałów naszej 
uczelni i związków zawodowych. Skład Rady Wydziału Lekarskiego 
I ulegał zmianie w miarę uzyskiwania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego oraz w przypadku studentów, którzy w związku  
z ukończeniem studiów odchodzą z uczelni. 
 

3. PRZEDSTAWICIELE RADY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I 
UMP SENATU UMP -w okresie 2008-2012  

 

1. Prof. dr hab. Michał Drews  
2. Prof. dr hab. Aldona Siwińska  
3. Prof. dr hab. Jarosław Walkowiak  
4. Prof. dr hab. Andrej Wykrętowicz 
 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich  
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5. Dr n. med. Maciej Cymerys  
6. Dr n. med. Krzysztof Kordel 
 

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego  
7. Natalia Cicha III rok lek.  
8. Jan Nowak VI rok lek  
9. Przedstawiciel Samorządu Doktorantów 

Zofia Maciejewska  
10. Przedstawiciel naukowo-technicznych 
11. Przedstawiciel pozostałych pracowników Uniwersytetu Medycznego 

Mgr inż. Marek Woszczyk 
 

4. KOMISJE RADY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I 
KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE WL I  

 

1. Przewodniczący Dziekan WL I UMP 
Dr hab. Ryszard Marciniak Prof. UM  
 

2. Prodziekani  
Dr hab. Jerzy Wojtowicz 
Prof. dr hab. Jarosław Walkowiak 
Prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska  
 

3. Przedst. NSZZ "Solidarność"  
Dr n. przyr. Anna Pioruńska-Mikołajczak  
 

4. Przedst. Zw. Zaw. Prac. UMP  
Dr n. med. Jerzy Gałecki  
 

5. Przedst. Samorządu Studenckiego  
Weronika PELCZAR stud. IV roku lek. 

Dla załatwienia ważniejszych spraw /stopnie, tytuły naukowe, obsady 
Katedr, Klinik, Zakładów, powołanych jednostek itp. akceptowane przez 
Radę Wydziału - powoływano również Komisje w sprawach nagród 
naukowych i dydaktycznych Ministra Zdrowia /z uprawnieniami Rady 
Wydziału/. 

Wszystkie propozycje Komisji były dyskutowane i głosowane na 
posiedzeniu Rady Wydziału Lekarskiego I UM P. 

Komisja Wydziałowa do zaopiniowania wniosków o stanowisko 
profesora zwyczajnego : 

 

1. Dziekan WL I UM - przewodniczący  
Dr hab., Ryszard Marciniak Prof. UM 
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2. Prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowzska 
3. Prof. dr hab. Jarosław Walkowiak 
4. Prof. dr hab. Andrzej Szulc 
5. Prof. dr hab. Wojciech Cichy 
6. Prof. dr hab. Wojciech Służewski 
7. Prof. dr hab. Witold Szyfter 
8. Prof. dr hab. Andrzej Wykrętowicz 
9. Prof. dr hab. Michał Drews 
10. Prof. dr hab. Jana Skrzypczak  
11. Prof. dr hab. Janina Markowska  
12. Prof. dr hab. Wojciech Kozubski 
 
Komisja wydziałowa dio zaopiniowania wniosków o stanowisko 

profesora nadzwyczajnego: 
1. Dziekan WL I UM – przewodniczący 

Dr hab. Ryszard Marciniak Prof. UM  
2. Prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska  
3. Prof. dr hab. Jarosław Walkowiak  
4. Prof. dr hab. Andrzej Jankowski  
5. Prof. dr hab. Leszek Romanowski  
6. Prof. dr hab. Stefan Sajdak  
7. Prof. dr hab. Jacek Zachwieja  
8. Prof. dr hab. Leszek Pawelczyk  
9. Prof. dr hab. Bogdan Pawlak  
10. Prof. dr hab. Jacek Losy 

 
Komisja konkursowa ds. zatrudnienia, awansów i oceny nauczycieli 

akademickich:  
1. Dziekan WL I UM – przewodniczący 

Dr hab. Ryszard Marciniak Prof. UM  
2. Prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska  
3. Prof. dr hab. Jarosław Walkowiak  
4. Dr hab. Jerzy Wojtowicz  
5. Prof. dr hab. Władyslaw Manikowski  
6. Prof. dr hab. Anna Bręborowicz  
7. Prof. dr hab. Aldona Siwińska  
8. Dr hab. Alicja Krzyżaniak Prof. UM  
9. Dr hab. Bożena Wiskirska-Woźnica 
10. Prof. dr hab. Ewa Nowak-Markwitz 

http://12.prof.dr/
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11. Prof. dr hab. Bogdan Pawlak 
12. Dr hab. Piotr Michna 
13. Dr hab. Roman Jankowski  
14. Prof. dr hab. Przemysław Majewski  
15. Dr hab. Tomasz Kościński Prof. UM 

 
Rady Pedagogiczne-dla każdego roku studiów posiedzenia odbywały 

się minimum raz w roku: 
 

Opiekunowie lat studiów w roku akademickim 2010-2011 : 
I rok lek. Dr hab. Tomasz Banasiewicz Kat. i Kl. Chir. Og. Gatstr. 

i Endor. UM 
II rok lek. Dr hab. Tomasz Kotwicki Kat. i Kl. Ortop. i Traum 

Dziec. UM  
III rok lek. Dr hab. Hanna Krauss Katedra i Zakład Fizjologii UM  
IV rok lek. Dr hab. Marek Pietryga Kl. Poł. i Chor. Kob. K. Gin. 

Poł. i Onk. Gin. UM 
V rok lek. Dr hab. Wiesław Bryl Kat. i Kl. Chorób Wew. Zab. Met. 

i Nadc. Tęt. UM 
VI rok lek. Dr hab. Waldemara Bobkowski Prof. UM Kl. Kard. I 

Nefr. Dziec. II K. Ped. UM 
 

Opiekunowie Praktyk Wakacyjnych w roku akademickim 2010-2011: 
 

I rok lek. Dr n. biol. Piotr Nowosad Kat .Biol. i Parazyt. Lek,. UM 
II rok lek. Dr n. med. Józef Dylewski Kat .i Z. Bioch. i Biol. Molek. UM 
III rok lek Dr hab. Iwona Ignaś Kl. Gastr. Dziec. i Chor. Metab. I Kat. Ped, 

UM 
IV rok lek. Dr hab. Robert Juszkat Zakół. Radiol. Klin. Kat. Radiologii UM 
V rok lek. Dr hab. Małgorzata Wierzbicka Kl. Otolar. i Laryng. Onkolog. 

UM 
 
5. TYTUŁY naukowe i stopnie naukowe - rok akademicki 2010 - 

2011 : 
1. tytuł naukowy profesora - 4 osoby 

Prof. dr hab. Ryszard Żukiel, Prof. dr hab. Przemysław 
Mrozikiewicz, Prof. dr hab. Piotr Kowal, Prof. dr hab. Błażej 
Męczekalski 

2. stanowisko profesora zwyczajnego uzyskały -3 osoby 
3. Prof. dr hab. Anna C. Majewska, Prof. dr hab. Jarosław Walkowiak., 

Prof. dr hab. Jacek Zachwieja 

http://14.prof.dr/
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4. stanowisko profesora nadzwyczajnego uzyskało- 8 osób 
Prof. dr hab. Piotr Kowal, Dr hab. Maciej Głowacki Prof. UM 
Dr hab. Radosław Kaźmierski Prof. UM Dr hab. Robert 
Spaczyński Prof. UM Dr hab. Hanna Krauss Prof. UM Dr 
hab. Iwona Ignyś Prof. UM Dr hab. Jarosław Kocięcki Prof. 
UM Dr hab. Tomasz Kotwicki Prof. UM 

5. habilitacja - 4 osoby 
Dr hab. Tomasz Banasiewicz , 
Dr hab. Radosław 
Słopień, Dr hab.Tomasz Poszura, 
Dr hab.Zbigniew Żaba 

6. stopnie naukowe doktora nauk medycznych      32 
doktora nauk biologicznych                                 2 
wszczętych przewodów doktorskich                 43 

W poniedziałek 27 czerwca 201 l roku w Pałacu Działyńskich-sala 
Czerwona, odbyła się uroczysta promocja doktorska 34 doktorantów 

Rekrutacja na studia w okresie sprawozdawczym prowadzona była 
przez Wydziałowa Komisje Rekrutacyjną . Jak co roku zorganizowano 
spotkanie z kandydatami na studia Studentów po I, II, III. IV i V roku 
obowiązuje 28-dniowa praktyka wakacyjna; zajęcia są prowadzone 
zgodnie z planem studiów i obowiązującymi przepisami. Studenci 
Wydziału Lekarskiego I rok akad. 2010-2011 -1 rok Absolutorium 
odbędzie się w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
w sobotę 19 listopada 2011 roku 

Działalność naukowo-organizacyjna i dydaktyczna Wydziału Lekarskiego 
I oraz organizacyjna zgodnie z obowiązującymi przepisami i planami. 

Jesteśmy otwarci na wprowadzanie zmian w zależności od konkretnych 
propozycji -zgodnie z planem. 

 
 

D z i e k a n   
Wydziału Lekarskiego I 

Dr hab. Ryszard Marciniak Prof. UM 
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Poznań 27 czerwca 2011 
Magnificencjo Rektorze,  
Państwo Prodziekani,  
Panie i Panowie Promotorzy,  
Szanowne Panie i Panowie Doktorzy  
Szanowni Goście! 
 

Witam Państwa serdecznie na promocji doktorskiej Wydziału 
Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu, uroczystości opartej na wieloletniej tradycji uniwersyteckiej. 

Serdeczne witam Pana Profesora Grzegorza Oszkinisa Prorektora 
ds. Klinicznych i Szkolenia Podyplomowego naszej Uczelni. Obecność 
Pana Rektora świadczy o wadze jaką nasza Uczelnia przywiązuje do 
rozwoju kadry i badań naukowych. Dziękuję za zaszczycenie nas swoją 
obecnością i bardzo proszę o zabranie głosu. 

 

Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura to słowa Seneki 
Młodszego 

Życie bez zajęć naukowych i literackich jest śmiercią i grobem żywego 
człowieka. 

 

Państwa publiczne obrony odbywały się w nowoczesnym Centrum 
Kongresowo-Dydaktycznym, a dzisiaj spotykamy się w miejscu 
wyjątkowym, w pięknej scenerii Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich na 
poznańskim Starym Rynku. Pałac Działyńskich był obok Bazaru 
ośrodkiem polskiego życia społecznego, naukowego i kulturalnego. 
Tytus Działyński zapoczątkował tutaj tradycję odczytów publicznych  
i otwartych wykładów. Tutaj odbywały się spotkania poznańskich 
uczonych i społeczników, którzy utworzyli w roku 1857 Poznańskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Tradycję tą kontynuował Heliodor 
Święcicki- późniejszy organizator i pierwszy rektor Uniwersytetu 
Poznańskiego powołując do życia tzw. „wieczory czwartkowe", 
organizowane we własnym mieszkaniu. 

Państwa przewody doktorskie odbywały się w wyjątkowym roku, 
roku 90-lecia studiów lekarskich w Poznaniu. 19 listopada 2010 
dokładnie w rocznicę pierwszego posiedzenia Rady Wydziału 
spotkaliśmy się na uroczystym posiedzeniu czterech Rad Wydziałów 
naszej Uczelni pod hasłem „Ludzie, czas i miejsca" i wspominaliśmy 
dorobek intelektualny, naukowy i organizacyjny naszych wybitnych 
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poprzedników, dzięki którym Wydziały Lekarskie zdobyły przodującą 
pozycję w kraju i na świecie. 

W roku akademickim 1921/1922 Wydział przeprowadził 24 promocje 
doktorskie, do roku 2010- 2633, a w roku akademickim 2010/2011 35 
osób uzyskało stopień doktora' nauk medycznych i doktora nauk 
biologicznych. Wśród doktorantów są pracownicy naszej Uczelni, 
uczestnicy studiów doktoranckich oraz Podyplomowego Niestacjonarnego 
Studium Metodologii Badań Naukowych. 

Otrzymujecie Państwo dyplomy doktorskie na Wydziale najlepszej 
Uczelni Medycznej w kraju. To ogromna radość, sukces, ale i zobowiązanie. 
Dzisiaj Wasze wielkie święto- przysięga i dyplomy otrzymane z rąk 
Promotorów to podsumowanie ważnego okresu w życiu zawodowym  
i osobistym. Zakończyliście etap prowadzenia badań, zbierania wyników, 
formułowania wniosków i konfrontacji z literaturą. Pokonaliście drogę 
ciężkiej pracy, wielu poświęceń i wyrzeczeń. 

Szanowni Państwo Doktorzy, 
mimo że reprezentujecie różne dyscypliny i kierunki zainteresowań, 

to o biologiczno-medycznym charakterze Waszych badań decydują 
projekt i jego realizacja. W traktacie hipokratejskim z V wieku p.n.e. 
czytamy, że aby poznać Naturę „nie ma lepszego źródła nad medycynę"  
i to „medycynę w jej pełni, obejmującą wiedzę o człowieku,  
o przyczynach jego powstania i dokładnie o całej reszcie". 

Czym jest nauka? 
Albert Einstein powiedział „Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy 

do-świadczyć jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi  
u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna i nie 
potrafi się dziwie, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym 
zdmuchnięta świeczka. 

A jednocześnie zajmowanie się obszarem wiedzy, który nie został 
jeszcze w pełni zbadany, wywołuje u badacza odczucia zbliżone do tych, 
jakich doznaje dziecko, usiłujące pojąć, w jaki sposób dorośli tak 
sprawnie posługują się różnymi przedmiotami. 

Życzę Wam takich odkryć i doznań. Kontynuujcie pracę naukową,  
a może któremuś z Was uda się dokonać przełomu w nauce. 
Zasadniczym motywem podjętych przez Państwa badań było i jest 
poszukiwanie prawdy. Trzeba tylko entuzjazmu, wiedzy, ciężkiej pracy, 
trochę szczęścia i finansów. 

Wybitny lekarz i erudyta Andrzej Szczeklik stwierdził Schodzimy na 
coraz głębsze poziomy poznania, coraz trafniej, dokładniej opisujące 
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człowieka, i zbliżamy się do poziomu najgłębszego, do fundamentów. Ale 
czy ten najniższy poziom aby istnieje? 

Pamiętajmy o słowach Leona Drobnika byłego Rektora naszej 
Uczelni Pojawia się niebezpieczny rozziew między racjonalnymi  
a duchowymi składnikami osobowości człowieka. Gubiąc swą duchowość 
gubimy wizję sensu życia. Wiedza, nawet najwspanialsza, nie może być celem 
samym w sobie. Jest to tylko środek w długim marszu ludzkości. 

Szanowni Państwo 
Są wśród Was osoby, które podjęły się trudnego zadania przeprowadzenia 

przewodu doktorskiego pracując poza ośrodkiem akademickim.  
Gratuluję Wam, myślę że zapamiętacie ten etap Waszego życia  

i wykorzystacie go w swojej codziennej pracy. 
Dzisiejsza promocja doktorska to ogromna satysfakcja dla 

promotorów czuwających nad Państwa rozwojem naukowym. Pierwszy 
Dziekan Wydziału Lekarskiego Adam Wrzosek uważał, że: „Profesor 
Wydziału Lekarskiego powinien być po pierwsze uczonym, po wtóre 
nauczycielem, po trzecie wychowawcą; harmonijne połączenie tych 
warunków w doskonałym stopniu tworzy właśnie ideał Profesora". 
Gratuluję i dziękuję Państwu Promotorom. 

Dziękuję wszystkim członkom Komisji oraz recenzentom. Szczególne 
podziękowania kieruję do zespołu administracyjnego Dziekanatu oraz 
moich współpracowników- Prodziekanów za sprawne przeprowadzenie 
tegorocznych przewodów doktorskich na każdym z ich etapów. 

Szanowni Państwo  
wśród dzisiejszych gości są Wasi najbliżsi: rodzice, małżonkowie  

i dzieci, którzy wspierali Was w chwilach zwątpienia i zmęczenia. Dzisiaj jest 
Wasza wspólna chwila radości i dumy. 

Proszę wszystkim Państwa o powstanie. Państwo Doktorzy przystępują do 
uroczystej przysięgi. 

Panie i Panowie Doktorzy, 
W imieniu własnym i Kolegium Dziekańskiego Wydziału 

Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu składam Wam serdeczne gratulacje, życząc dalszych 
osiągnięć w życiu zawodowym, naukowym i osobistym. 

Zapamiętajcie proszę słowa angielskiego kompozytora Benjamina 
Brittena: 

Z nauką jest jak z wiosłowaniem pod prąd, skoro tylko przestaniesz 
pracy, zaraz spycha cię do tyłu . 

Dziękuję. Na tym kończymy dzisiejszą uroczystość. 
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PROMOCJE DOKTORSKIE - poniedziałek 27 czerwca 2011 r. godz.; 10.00 
 
 

               Doktorant                                                                            Promotor 
 
 1. dr n med. Mariusz CHOJNACKI                                      dr hab. Roman MEISSNER prof. UM 

 2. dr n med. Mariusz LUBECKI                                           dr hab. Roman MEISSNER prof. UM 

 3. dr n med. Anna Maria BARCISZEWSKA                               prof. dr hab. Stanisław NOWAK 

 4. dr n med. Abdul Wakil ALUGAIL                                            prof. dr hab. Krystyna PECOLD 

 5. dr n med. Julia LEWNDOWSKA              prof. dr hab. Krystyna PECOLD i prof. Jean-                       

Francis CHARLIN Francja 

 6. dr med. Piotr RAKOWICZ                                              dr hab. Jarosław KOCIĘCKI prof. UM 

 7. dr n med. Marta PAWLAK                                                 dr hab. Anna Gotz-WIĘCKOWSKA 

 8. dr n med. Kinga Ciemniewska-GORZELA                                    prof. dr hab. Andrzej SZULC 

 9. dr n med. Mirosław FALIS                                                prof. dr hab. Leszek ROMANOWSKI 

10. dr n med. Piotr OGRODOWICZ                                      prof. dr hab. Leszek ROMANOWSKI 

11. dr n med. Alicja WITKOWSKA                                                             dr hab. Juliusz HUBER 

12. dr n med. Joanna CHOWAŃSKA                                   dr hab. Tomasz KOTWICKI prof. UM 

13. dr n med. Beata ADAMCZYK                                                    prof. dr hab. Paweł MURAWA 

14. dr n med. Aleksandra SNIEŻAWSKA                                     dr hab. Jolanta DORSZEWSKA 

15. dr n biol. Marta Stelmach-MARDAS                              prof. dr hab. Juliusz PRZYSŁAWSKI 

16. dr n med. Joanna STANISŁAW1AK                                  prof. dr hab. Janina MARKOWSKA 

17. dr n med. Marek MALEWSKI                                               dr hab. Hanna KRAUSS prof. UM 

18. dr n. med. Krzysztof NICIE JEWSKI                                     dr hab. Hanna KRAUSS prof. UM 

19. dr n med. Anna BARTOCHOWSKA                                   dr hab. Małgorzata WIERZBICKA 

20. dr n med. Tomasz NOWAK                                                prof. dr hab. Danuta Januszkiewicz- 

LEWANDOWSKA 

21. dr n med. Benigna KONATKOWSKA                                 prof. dr hab. Jacek WACHOWIAK 

22. dr n biol. Kamila GAWŁOWICZ                                dr hab. Alicja KRZYŻANIAK prof. UM 

23. dr n med. Rafał ICIEK                                              prof. dr hab. Ewa Wender-OŻEGOWSKA 

24. dr n. med. Katarzyna Grewling-SZMIT                                       prof. dr hab. Jacek BRĄZERT 

25. dr n med. Maria KOTARSKA                                             prof. dr hab. Marek SPACZYŃSKI 

26. dr n med. Dominik PRUSKI                                                         prof. dr hab. Witold KĘDZIA 

27. dr n med. Joanna Krygowska-ZIELIŃSKA    dr hab. Dariusz SZPUREK 

28. dr n med. Agata MILEWSKA                                                  prof. dr hab. Henryk WYSOCKI 
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29. dr n med. Agnieszka RUTKOWSKA                                       prof. dr hab. Henryk WYSOCKI 

30. dr n med. Magdalena WYKRĘTOWICZ                                  prof. dr hab. Henryk WYSOCKI 

31. dr n med. Joanna Foremska-ICIEK                               prof. dr hab. Danuta Pupek-MUSIALIK 

32. dr n med. Karolina HOFFMANN                                  prof.dr hab. Danuta Pupek-MUSIALIK 

33. dr n med. Agata STRAŻYŃSKA         dr hab. Wiesław BRYL 

34. dr n med. Katarzyna MUSIALEK         dr hab. Wiesław BRYL 

35. dr n med. Piotr MATYBA   dr hab. Przemysław PYDA 
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