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Szanowni Państwo, Drodzy Doktoranci i Promotorzy,

Listopad to przedostatni miesiąc roku, czas kiedy zaczynamy myśleć o tym, co dokonaliśmy 
w mijającym roku, czas coraz krótszych dni, czyli wydawać by się mogło sprzyjający pracy 
w domu, za biurkiem... Sytuacja związana z epidemią wirusa SARS-CoV-2 niestety nie sprzyja 
spokojnej pracy, jesteśmy nieustannie zasypywani kolejnymi doniesieniami o wzrastającej liczbie 
zachorowań… i tych najsmutniejszych wiadomości o zgonach pacjentów... Ale mimo tego mu-
simy się mobilizować i wypełniać nasze obowiązki, jak umiemy najlepiej, o czym rozmawialiśmy 
z Państwem podczas naszych spotkań on-line. 

Aktualności na
LISTOPAD

DWA SPOTKANIA PAŹDZIERNIKOWE

W październiku przeprowadziliśmy dwa spotkania orga-
nizacyjne na platformie TEAMS: w czwartek 15.10.2020 

z uczestnikami III i IV roku studiów doktoranckich, a w czwar-
tek 22.10.2020 z uczestnikami drugiego roku szkoły doktorskiej. 
W poszczególnych spotkaniach wzięło udział około 30 osób. 
Podczas spotkania ze studentami studiów doktoranckich poru-
szone zostały zagadnienia związane z pracą komisji stypendial-
nej, przedstawiono aktualne zasady prowadzenia studiów dokto-
ranckich i wynikających z pandemii ograniczeń. Przypomniano, 
iż zgodnie z Ustawą z dnia 3 lipca 2018 Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: "Studia dokto-
ranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 pro-
wadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż 
do dnia 31 grudnia 2023 r.". Zwrócono także uwagę na fakt, iż 
31 osób, znajdujących się aktualnie na IV roku oraz 13 osób na 
III roku wszczęło przewody doktorskie przed 30.04.2019 r. Dla 

tych osób zegar odlicza czas, niestety, coraz 
głośniej. Dlaczego? Pamiętajcie, że zgodnie 
z zapisami wspomnianej wyżej ustawy oraz 
przepisami ją zmieniającymi (Dz.U. 2020 
poz. 875), postępowania te wszczęte przed 
30.04.2019, a niezakończone do dnia 31 
grudnia 2022 odpowiednio umarza się albo zamyka. Oznacza to, 
że uczestnicy studiów doktoranckich znajdujących się aktualnie 
na III roku studiów powinni złożyć swoje prace doktorskie naj-
później na wiosnę 2022 roku, czyli na przełomie VII i VIII seme-
stru kształcenia. Pamiętajmy, że od momentu złożenia pracy do 
powzięcia uchwały o nadaniu stopnia doktora przez Senat UMP, 
praca przechodzi przez kolejne etapy procedowania, jak m.in. 
wybór komisji, wybór recenzentów, dopuszczenie do publicznej 
obrony, publiczna obrona. Ten okres zajmuje więc jeszcze kilka 
miesięcy. 
Podczas spotkania z uczestnikami II roku Szkoły Doktorskiej 
najwięcej pytań dotyczyło możliwości publikowania prac. Przy-
pomniano, iż Doktorant jest zobligowany do opublikowania: na 
pierwszym roku kształcenia jednej pracy poglądowej lub orygi-
nalnej, a na drugim roku jednej pracy oryginalnej w czasopiśmie 
recenzowanym, wymienionym w wykazie czasopism nauko-
wych, ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki 

Listopad to też miesiąc, kiedy obchodzimy Święto Odzyskania 
Niepodległości. W tym roku w dniu 19. listopada obchodzić 
będziemy, niestety też on-line, 100-lecie pierwszego 
posiedzenia Rady Wydziału Lekarskiego, powstałego 
z inicjatywy ówczesnego Rektora UP prof. Heliodora 
Święcickiego. Z okazji tego Święta odwiedziliśmy z panem 
Dziekanem WL dr hab. Maciejem Cymerysem groby prof. 
Święcickiego, prof. Adama Wrzoska pierwszego Dziekana WL 
oraz prof. Tadeusza Kurkiewicza pierwszego Rektora naszej 

Uczelni. Zachęcam Państwa do zajrzenia na stronę Wydziału 
Lekarskiego, do zakładki Historia, aby z okazji tego pięknego 
Jubileuszu przypomnieć sobie dzieje naszego Wydziału, czy 
całej Uczelni. 
W dniu 19. Listopada w ramach obchodów Święta Wydzia-
łu zostaną udostępnione filmy z wykładem prof. dr hab. Anity 
 Magowskiej i wspomnieniami żyjących Dziekanów Wydziału Le-
karskiego. Cofnijmy się wirtualnie w tym dniu o 100 lat i uczcij-
my w ten sposób Tych, którzy Wydział Lekarski stworzyli…

Ewa Wender-Ożegowska
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(potwierdzone nadaniem numeru DOI) lub w recenzowanych 
materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej, ujętych 
w międzynarodowych bazach czasopism naukowych o najwięk-
szym zasięgu, w której Doktorant jest pierwszym autorem. Kole-
dzy Doktoranci poruszyli problem trudności w zbieraniu mate-
riałów do badań w związku z epidemią SARS-CoV-2. Niestety, jak 
dotąd Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie wydało 
kolejnych zaleceń (tarcz) dla Doktorantów, więc obowiązują nas 
nadal dotychczasowe regulacje. Dlatego też efektem tej dyskusji 
był list skierowany do Promotorów uczestników II roku Szkoły 
Doktorskiej z prośbą o udzielenie pomocy Doktorantom w reali-
zacji ich obowiązku, czyli w przygotowaniu wymaganej publika-
cji naukowej.

PRACE W SZKOLE DOKTORSKIEJ

Koniec października i początek listopada był okresem inten-
sywnych prac władz Szkoły Doktorskiej nad regulaminem 

oceny śródokresowej oraz nad regulaminem przyszłych grantów 
dla młodych pracowników nauki. 

W celu zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego, w po-
siedzeniach uczestniczyliśmy w maskach lub prowadziliśmy je 
on-line za pośrednictwem platformy TEAMS.

KOLEJNA ROZMOWA REKRUTACYJNA

W pierwszych dniach listopada odbyła się kolejna rozmowa 
rekrutacyjna do Szkoły Doktorskiej, związana z rozstrzy-

gnięciem konkursu na stanowisko doktoranta w ramach projek-
tu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Warunkiem 
koniecznym do uzyskania stypendium doktorskiego było rozpo-

częcie realizacji programu kształcenia przewidzianego w Szkole 
Doktorskiej UMP. Rozmowa przeprowadzona została za pośred-
nictwem platformy TEAMS. Kandydatka – mgr Marika Musielak 
– z powodzeniem odpowiadała na pytania Komisji w składzie: 
prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska, prof. dr hab. Tomasz Go-
śliński, dr hab. Michał Karlik oraz mgr Sylwia Wiśniewska-Leś-
ków ze Studium Języków Obcych UMP. Kandydatce gratulujemy 
rozpoczęcia nauki w Szkole Doktorskiej.

WIEDZA O LEKACH, KONFERENCJACH, OFERTACH 
WYJAZDOWYCH I KONTAKTACH Z PRZEMYSŁEM

Zachęcamy Was do odwiedzania strony European Federation 
for Medicinal Chemistry (EFMC) pod adresem A https://

www.efmc.info/european-federation-for-medicinal-chemistry-
-efmc, a także do rejestracji na tej stronie. Uzyskacie wówczas 
dostęp do newslettera MedChemWatch, który będzie Wam re-
gularnie co miesiąc dostarczał informacji o konferencjach oraz 
szkołach letnich i zimowych, w tym dla doktorantów, grantach 
i innych możliwościach pozyskania finansowania.

EFMC jest towarzystwem naukowym założonym w 1969 r., które 
reprezentuje 26 narodowych organizacji głównie z chemii me-
dycznej z 24 krajów. Wielu lekarzy, farmaceutów, biologów i che-
mików zajmujących się badaniem leków korzysta z bezcennej 
wiedzy udostępnianej przez organizację i jej licznych inicjatyw 
konferencyjnych, edukacyjnych i wydawniczych na temat chemii 
leków, chemii medycznej i chemii biologicznej. Warto dodać, że 
celem EFMC jest angażowanie się także w wymianę wiedzy po-
między uczelniami i przemysłem.
Raz do roku wydawany jest EFMC Yearbook, przynoszący wiedzę 
o wszystkich przydatnych, również dla Was wydarzeniach, który 
w wersji pdf jest do ściągnięcia ze strony EFMC.
A https://www.efmc.info/european-federation-for-
medicinal-chemistry-efmc



NAJNOWSZE WIEŚCI ZE ŚWIATA LEKÓW

Polecamy miesięcznik Nature Reviews Drug Discovery do-
stępny pod adresem A https://www.nature.com/nrd/, który 

przychodzi po rejestracji na skrzynkę mailową każdego badacza 
i praktyka, zainteresowanego badaniem i rozwojem leków. Re-
daktorzy czasopisma to świetni specjaliści, którzy potrafią wy-
łuskać najważniejsze informacje ze świata leków, włączając w to 
dane o substancjach innowacyjnych, patentach, trendach i stra-
tegiach przemysłowych.

Zachęcamy do zapoznania się z numerem listopadowym, do-
stępnym pod adresem A https://www.nature.com/nrd/volu-

mes/19/issues/11

ANGIELSKI Z LUKE CZY BENEM, NIEWAŻNE Z KIM, BYLE 
SKUTECZNIE …

Mamy nadzieję, że zajrzeliście do podcastu Luke’s English 
Podcast, o którym pisaliśmy w ostatnim miesiącu, dostęp-

nym m.in. na stronie A https://teacherluke.co.uk. Ciekawi jeste-
śmy, czy nie umknął Waszej uwadze świetny test sprawdzający 
znajomość słownictwa z języka angielskiego z odcinka 685, któ-
ry znajdziecie na stronie A http://testyourvocab.com Pamiętaj-
cie, że wstęp do Academic English daje znajomość 5000 słów 
i więcej ☺. Podeślijcie informacje, jak Wam poszło za pierwszym 
 razem ☺.

Dziś zachęcamy Was do zapoznania się z metodą nauczania ję-
zyka angielskiego, którą na stronie A https://www.ieltspodcast.
com i powiązanych mediach, promuje Ben Worthington. Ben to 
nie tylko świetny specjalista i nauczyciel języka angielskiego, 
ale przede wszystkim prawdziwy pasjonat, który uczy bardzo 
metodycznie i zapoznaje z różnymi aspektami wiedzy służącej 
osiągnięciu jak najwyższego poziomu w egzaminach IELTS. Na 
stronie możecie więc skorzystać z różnych zakładek skoncen-
trowanych na IELTS Writing, IELTS Speaking, IELTS Reading 
oraz IELTS Listening, a przy tym naprawdę dużo się nauczyć.  
Polecamy ☺.

CO ZROBIĆ JAK NIE ZNAJDUJEMY CZASU NA CZYTANIE 
KSIĄŻEK?

Dziś inicjujemy cykl, do którego mamy nadzieję, że sami coś 
zaproponujecie, czekamy na wasze pomysły. Zanim jednak 

zapoznamy się z możliwościami jakie dają nam czytniki o któ-
rych napiszemy wkrótce, chcielibyśmy Was zapoznać ze stroną 
A https://www.penguin.co.uk i powiązanym podcastem A ht-
tps://www.penguin.co.uk/podcasts.html, którego można słuchać 
godzinami jadąc samochodem i co ważne nie odczuwać znu-
dzenia. Dodamy, że do skorzystania z podcastu można użyć np. 
Spotify. Podcast jest powiązany z wydawnictwem Penguin, które 
znane jest na całym świecie z wysokiego poziomu wydawanych 
książek.

Celem skorzystania z całej wiedzy, którą daje nam wspomniana 
strona, warto zapisać się do Penguin Newsletter, żeby regular-
nie dowiadywać się co warto czytać. No właśnie, dochodzimy 
do tego co nas najbardziej boli, czyli co zrobić kiedy nie zawsze, 
nawet w weekend udaje się usiąść z ulubioną książką, która już 
dawno pokryła się milimetrową warstwą kurzu. Warto rozwa-
żyć słuchanie w drodze do pracy i z pracy podcastów „Pingwina”, 
które są bardzo dobrze przygotowane, a obejmują ciekawe roz-
mowy o książkach i ich powstawaniu z ich autorami. Przy okazji 
dyskusji o treści książek, z reguły nowości wydawniczych, dowia-
dujemy się od autorów wiele o codziennym życiu i zapoznajemy 
z obszernym fragmentem omawianej pozycji. Na początek pole-
camy świetne rozmowy, pierwszą ze słynnym biologiem Richar-
dem Dawkinsem z 21 paździenrika 2020 r. oraz drugą z Paulem 
McCartneyem z the Beatles z 18 grudnia 2019 r. To prawda, że 
książki potrafią oderwać od rzeczywistości … też od doktoratu, 
ale wówczas jesteście usprawiedliwieni, 
akurat za to nie będziemy Was ganić ☺.
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BIURO SZKOŁY DOKTORSKIEJ
Przypominamy, że znajduje się w:
Collegium Stomatologicum
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań
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