
 Program Posiedzenia Rady Wydziału Medycznego  

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 

15 luty 2023r. (środa), godz. 11.00 

Sala A 

Centrum Kongresowo-Dydaktycznego UMP 

ul. Przybyszewskiego 37a 

 

_______________________________________________________________________ 

PORZĄDEK OBRAD 

 

 
1. Wystąpienie prof. dr hab. Jerzego Wójtowicza – pt. „Zasady spełniania standardów jakości 

kształcenia w ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej” 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

2. Wystąpienie dr n. hum. Karoliny Szczeszek – pt. „ Konsultacje metodyczne jako propozycja 

wsparcia rozwoju warsztatu pracy nauczycieli akademickich" 

 
_______________________________________________________________________ 

 
3. Wręczenie powołań: 

 

 
3.1 do pełnienia funkcji kierownika Kliniki Psychiatrii Dorosłych 

 prof. dr hab. Filip Rybakowski 
  

3.2 na stanowisko profesora w Zakładzie Immunologii Nowotworów Katedry Biotechnologii 
Medycznej 

 prof. dr hab. Hanna Dams-Kozłowska 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

4.  Dydaktyka 

 

4.1 Opinia Rady Wydziału dotycząca uruchomienia na Wydziale Medycznym kierunku Protetyka słuchu 

studia I stopnia stacjonarne –  dr hab. Jakub Żurawski 

 - głosowanie elektroniczne 

 

 

4.2 Propozycja nowych standardów kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym i lekarskim –  

dr hab. Agnieszka Przystańska 

 

 

4.3 Uzupełnienie składu Rad Programowych kierunków: Optometria i Biotechnologia medyczna 

 - głosowanie elektroniczne 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 



5. Upoważnienie nauczycieli akademickich ze stopniem doktora do przeprowadzania egzaminów w roku 

akademickim 2022/2023 – głosowanie elektroniczne 

 

5.1 dr n. med. Przemysław Gajdus – przedmiot: Protetyka stomatologiczna kier. lekarsko-

dentystyczny 5 rok 

5.2 dr n. med. Krystyna Adamska – przedmiot: Radioterapia – zagadnienia kliniczne kier. 

elektroradiologia 2 rok, studia I stopnia st. 

5.3 dr n. med. Ewa Wierzchosławska – przedmiot: Anatomia radiologiczna kier. 

elektroradiologia 1 rok, studia I stopnia st., Współczesne metody obrazowania w medycynie 

– kier. elektroradiologia 2 rok, studia I stopnia st., Zaawansowane metody diagnostyki 

obrazowej kier. elektroradiologia 1 rok, studia II stopnia st. I niest. 

5.4 dr n. med. Grzegorz Zwierzchowski – przedmiot: Podstawy fizyki i techniki  kier. 

elektroradiologia 1 rok, studia I stopnia st., Zaawansowane techniki brachyterapii kier. 

elektroradiologia 2 rok, studia II stopnia st. I niest. 

5.5 dr n. o zdr.  Mirosława Mocydlarz-Adamcewicz – przedmiot: Podstawy informatyki 

kier. elektroradiologia 2 rok, studia I stopnia st., Zastosowanie informatyki w medycynie 

kier. elektroradiologia 1 rok, studia II stopnia st. I niest. 

5.6 dr n. med. Żaneta Wareńczak-Florczak – przedmiot: Brachyterapia w leczeniu 

nowotworów kier. elektroradiologia 3 rok, studia I stopnia st.  

___________________________________________________________________________________ 

 

6. Sprawy bieżące - referuje Dziekan dr hab. Wiesław Markwitz prof. UMP 

6.1 Sprawozdanie z obrad Senatu UMP (z 14 grudnia 2022r., 25 stycznia 2023r.) 

6.2 Przedstawienie wyników głosowań z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału 

6.3 Sprawy wydziałowe 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

7. Planowane terminy posiedzeń Rady Wydziału Medycznego na rok akademicki 2022/2023 

 

Terminy  posiedzeń Rady Wydziału w roku 
akademickim  2022/2023  

15 marca 2023  

12 kwietnia 2023  

14 czerwca 2023  

  

  
 

___________________________________________________________________________________ 

 

8. Wolne głosy i wnioski. 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Przewidywany czas zakończenia posiedzenia –  ok. godz.12.30. 

  

              

    Dziekan Wydziału Medycznego 
 

              /-/ dr hab. Wiesław Markwitz prof. UMP 


