Prof. dr hab. Grzegorz Bręborowicz (1948)
Rektor Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego (od 2007 Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego) w Poznaniu w latach 2002-2008

Urodził się 31 października 1948 roku w Poznaniu.
W 1966 roku ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
W latach 1966-1971 studiował matematykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i
na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1971 roku uzyskał tytuł zawodowy magistra nauk
matematycznych (specjalizacja z zakresu zastosowań matematyki w naukach przyrodniczych).
W latach 1971-1973 roku pracował jako asystent we wrocławskim ośrodku Instytutu
Matematycznego PAN we Wrocławiu.
W 1972 roku rozpoczął studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu. W roku 1973 przeniósł się na
Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Poznaniu i w 1978 uzyskał dyplom lekarza medycyny.
Jeszcze w trakcie studiów, w latach 1974-1978, był starszym asystentem w Pracowni Informatyki i
Statystyki Medycznej AM. Po ich ukończeniu, od 1978 do 1981 roku, pracował jako starszy asystent w
Instytucie Ginekologii i Położnictwa.
W 1980 roku zdobył stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy pt. „Analiza
matematyczna deceleracji w porodowym zapisie kardiotokograficznym w aspekcie oceny stanu
płodu” na poznańskiej AM.
W tym samym roku ukończył specjalizację I stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii, a w 1983
specjalizację II stopnia.
Od 1981 do 1982 roku przebywał na stypendium naukowym w Laboratory of Reproductive Biology na
Uniwersytecie Piotra i Marii Curie w Paryżu.
Od 1982 do 1986 pracował w Klinice Perinatologii Instytutu Ginekologii i Położnictwa na stanowisku
adiunkta.
Od 1986 do 1988 roku zdobywał doświadczenie na stypendium naukowym British Heart Foundation
w Department of Obstetrics and Gynecology na uniwersytecie w Cambridge.

W 1988 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego z zakresu ginekologii i położnictwa na
podstawie rozprawy pt. „Komputerowa analiza zmienności częstości serca oraz profilu biofizycznego
płodu w czasie ciąży w aspekcie oceny stanu płodu i noworodka”.
Od 1988 do 1993 roku zajmował w Klinice Perinatologii stanowisko docenta, w latach 1993-1998
stanowisko profesora nadzwyczajnego.
W 1993 roku otrzymał tytuł profesorski. Nominację odebrał z rąk prezydenta Lecha Wałęsy.
W maju 1998 roku objął stanowisko profesora zwyczajnego oraz funkcję kierownika nowo powstałej
Kliniki Perinatologii i Ginekologii, która jest kontynuatorką tradycji Kliniki Patologii Ciąży, a w roku
2000 także funkcję kierownika Katedry Perinatologii i Ginekologii. Obie funkcje pełni do dziś.
Od 1999 do 2002 był prorektorem ds. nauki i kształcenia podyplomowego, a w latach 2002-2005
oraz 2005-2008 rektorem Akademii Medycznej w Poznaniu. Podczas jego drugiej kadencji rektorskiej
Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego została przekształcona w Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego.
Jego dorobek naukowy obejmuje 1332 prace, w tym 448 artykułów w polskich czasopismach, 214
rozdziałów w podręcznikach, 58 artykułów w czasopismach zagranicznych oraz około 300 polskich i
zagranicznych streszczeń zjazdowych. Jest redaktorem bądź współredaktorem 15 monografii z
zakresu medycyny perinatalnej i ginekologii oraz redaktorem 3 podręczników z położnictwa i
ginekologii dla studentów.
Jego główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień dotyczących monitorowania
stanu płodu, ciąży powikłanej nadciśnieniem tętniczym, krwotoków w położnictwie, ciąży wysokiego
ryzyka i matematycznej analizy oraz modelowania zjawisk biologicznych.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (w latach 1982-1986 był zastępcą sekretarza
Oddziału Poznańskiego, w latach 1984-1991 sekretarzem Sekcji Medycyny Perinatalnej, a także
przewodniczącym Oddziału Poznańskiego, członkiem Zarządu Głównego, członkiem Komisji
Rewizyjnej), założycielem Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej - w latach 1991-1995 oraz
1998 – 2002 był Przewodniczącym Zarządu Głównego. Jest członkiem International Society of
Perinatologists Obstetricians, International Association of Perinatal Medicine (w latach 1996-2004
członek zarządu towarzystwa), Europejskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej ( w latach 19982004 członek zarządu , a w latach 2004-2010 skarbnik towarzystwa), międzynarodowego
towarzystwa naukowego „Fetus as a Patient” (członek zarządu). Jest redaktorem czasopisma
„Archives of Perinatal Medicine”.
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