
Rolą Uniwersytetu jest [...] „umiłowanie prawdy obiektywnej i nastawienie się na stałe ku 

niej dążenie […] stać się musi potężnym czynnikiem, wychowującym młodzież na ludzi, 

wzajemnie się rozumiejących i dla siebie wyrozumiałych, zdolnych do takiego 

współdziałania, w którem względy rzeczowe górują nad osobistymi, interes wspólny nad 

jednostkowym”. 

Prof. Kazimierz Twardowski: „O dostojeństwie Uniwersytetu”, wykład z okazji nadania 

tytułu doktora Honoris Causa UAM, 1930 

 

Szanowni Państwo, 

Drodzy Studenci Studiów Doktoranckich i Uczestnicy Szkoły Doktorskiej, 

Zbliża się rok akademicki 2020/2021, dla części z Państwa kolejny rok przygody z 

nauką, a dla części z Państwa moment, w którym rozpoczniecie studia w Szkole 

Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

Decyzją JM Rektora UMP Prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego, od pierwszego września 

br. mam zaszczyt pełnić funkcję Prorektora ds. Szkoły Doktorskiej i Kształcenia 

Podyplomowego, a zarazem Dyrektora Szkoły Doktorskiej i wspólnie z moimi 

zastępcami, prof. dr hab. Tomaszem Goślińskim i dr hab. Michałem Karlikiem 

chcielibyśmy, aby czas przygotowywania rozprawy doktorskiej to nie był tylko krok 

do rozpoczęcia przygody z nauką, ale – przede wszystkim –  krok do aktywnego 

włączenia się w życie intelektualne uniwersytetu i współtworzenia jego idei.  

Chcielibyśmy, kontynuując i rozwijając stworzony w ubiegłych latach program 

nauczania, dać Państwu nowoczesny program edukacyjny, dający odpowiednie 

przygotowanie do prowadzenia badań naukowych i uczestnictwa w życiu 

akademickim oraz wymianie międzynarodowej. Dzięki zajęciom fakultatywnym 

program może być w znacznym stopniu indywidualizowany; chcielibyśmy Was 

również zachęcić do korzystania z szerokiego wachlarza zajęć oferowanych przez 

zagraniczne uniwersytety, o czym będziemy Was na bieżąco informować. 

Mam nadzieję, że trudności, jakie powstały w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-

2, nie pokrzyżują naszych planów w prawidłowym przebiegu Waszego kształcenia, 

które w tym roku zgodnie z Zarządzeniem Pana Rektora będzie prowadzone w dużej 

mierze zdalnie. 

Życzę Państwu, abyście zrealizowali z nami swoje pasje naukowe i plany życiowe, 

a uzyskanie stopnia doktora otworzyło Wam drogę do kariery zawodowej tam, gdzie 

wiedza, kompetencje i solidny warsztat badawczy są niezbędne. 

Powodzenia! 

Prof. dr hab. Ewa Wender- Ożegowska 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej 


