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SŁOWO REKTORA

Szanowni Państwo,

inaugurując rok akademicki 2019/2020 kiero-
wałem się tak jak Państwo, zupełnie innymi za-
łożeniami naszego funkcjonowania. Moim za-
mierzeniem była kontynuacja obranej strategii 
działania i konsekwentna realizacja zaakcepto-
wanych przez Państwa celów. Zgodnie z przy-
świecającym wówczas hasłem UMP 2.0. Czas 
na przyspieszenie. Ale nikt z nas nie brał pod 
uwagę jak bardzo świat przyspieszy, a wręcz 
skręci w innym kierunku. Sytuacja epidemicz-
na zmusiła i nas do częściowej redefi nicji celów 
oraz ukierunkowania większości naszego wy-
siłku na rzecz walki z pandemią koronawiru-
sa SARS-CoV-2. Marzec 2020 roku bez wątpie-
nia zapisze się na kartach historii Uniwersytetu 
jako początek tej walki. Zmieniło się nasze ży-
cie, a motywem przewodnim większości podej-
mowanych działań stał się COVID-19. Ale nie 
zaniedbaliśmy także naszej statutowej działal-
ności, kontynuowaliśmy wdrażanie zmian orga-
nizacyjnych, nowoczesnych rozwiązań, prowa-
dziliśmy z sukcesem inwestycje. Pozyskaliśmy 
rekordowe środki na rozwój uczelni, w tym bu-
dowę Centralnego Zintegrowanego Szpitala 
Klinicznego. Udało nam się kontynuować dy-
daktykę w modelu hybrydowym, a przejście na 
nauczanie zdalne w tak krótkim czasie zasługu-
je na najwyższe wyrazy uznania dla nauczycieli 
akademickich UMP.

Oddając w Państwa ręce podsumowanie minio-
nego roku akademickiego — w imieniu swoim 
i Kolegium Rektorskiego — dziękuję raz jeszcze 
Wszystkim Państwu. Wielokrotnie w przesyła-
nych newsletterach, korespondencji mailowej czy 
też nieczęstych spotkaniach osobistych z racji 
pandemii, podkreślałem Państwa zaangażowa-
nie na rzecz zmian. 

Choć one, prowadząc ku lepszemu, bywają przej-
ściowo trudne, powierzyliście mi Państwo kie-
rowanie Uczelnią na kolejną kadencję. Jest to 
dla mnie wyrazem nie tylko Państwa zaufania, 
ale przede wszystkim potwierdzeniem, że obra-
ny przez nas kierunek modernizacji Uczelni jest 
słuszny. Bardzo za to dziękuję całej społeczno-
ści akademickiej. Głęboko wierzę, że razem poko-
namy wszelkie przeszkody, także te wynikające 
z pandemii i zbudujemy nowoczesny Uniwersytet. 
Uczelnię ukierunkowaną na międzynarodowe ba-
dania i skuteczność naukową, nowoczesną dydak-
tycznie i przyjazną studentom, hołdującą równo-
cześnie idei uniwersytetu przedsiębiorczego.

Życzę Państwu miłej lektury.

 prof. Andrzej Tykarski 
 Rektor 



WŁADZE UCZELNI W ROKU 
AKADEMICKIM 2019/2020

Prorektor ds. Studenckich 
i Dydaktycznych

prof. dr hab. Ryszard Marciniak

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju
prof. dr hab. Michał Nowicki

Prorektor ds. Organizacji 
i Współpracy z Zagranicą

prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska

Prorektor ds. Kadr i Kształcenia 
Podyplomowego

prof. dr hab. Zbigniew Krasiński

Prorektor ds. Promocji 
i Współpracy z Regionem

prof. dr hab. Michał Musielak

WŁADZE REKTORSKIE

JM Rektor
prof. dr hab. Andrzej Tykarski
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KANCLERZE KOLEGIÓW NAUK

Kanclerz Kolegium 
Nauk Medycznych

prof. dr hab. Marek Ruchała

Zastępcy Kanclerza Kolegium 
Nauk Medycznych

prof. dr hab. Maciej Krawczyński
dr hab. Agnieszka Malińska

Kanclerz Kolegium 
Nauk Farmaceutycznych

prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko

Zastępca Kanclerza Kolegium 
Nauk Farmaceutycznych

prof. dr hab. Tomasz Gośliński

Kanclerz Kolegium 
Nauk o Zdrowiu

prof. dr hab. Jarosław Walkowiak

Zastępca Kanclerza Kolegium 
Nauk o Zdrowiu

dr hab. Ewelina Gowin

WŁADZE WYDZIAŁÓW

Dziekan
Wydziału Lekarskiego

prof. dr hab. Jacek Wysocki

Dziekan
Wydziału Farmaceutycznego

prof. dr hab. Edmund
Grześkowiak
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RADA UCZELNI

prof. dr hab. 
Rodryg Ramlau

prof. dr hab. 
Andrzej Wykrętowicz

prof. dr hab. 
Jacek Wysocki

Franciszek 
Hutten-Czapski

Wojciech 
Pawłowski

Waldemar 
Szwarczyński

R A D A  U C Z E L N I

Spośród wspólnoty UMP:
prof. dr hab. Rodryg Ramlau, •

prof. dr hab. Andrzej Wykrętowicz, •

prof. dr hab. Jacek Wysocki, •

Spoza wspólnoty UMP:
Franciszek Hutten-Czapski, •

Wojciech Pawłowski, •

Waldemar Szwarczyński — przewodniczący. •

Dziekan
Wydziału Medycznego

prof. dr hab. Maria Iskra

Dziekan
Wydziału Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. Małgorzata

Kotwicka



WŁADZE ADMINISTRACYJNE

DYREKTOR
SZKOŁY DOKTORSKIEJ

Dyrektor Generalny
dr n. med. Rafał Staszewski

Dyrektor Szkoły Doktorskiej
prof. dr hab. Jarosław Walkowiak

Dyrektor ds. Administracji
mgr Krystyna Piątkowska

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
mgr inż. Krzysztof Kostrzyński

Dyrektor ds. Finansowych
mgr Barbara Maciałowicz

Zastępca Dyrektora ds. Operacyjnych
mgr inż. Maciej Konieczny
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SKŁAD SENATU W ROKU 
AKADEMICKIM 2019/2020

prof. dr hab. Andrzej Tykarski •

prof. dr hab. Edmund Grześkowiak •

prof. dr hab. Ryszard Marciniak •

prof. dr hab. Michał Musielak •

prof. dr hab. Michał Nowicki •

prof. dr hab. Jarosław Walkowiak •

prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska •

prof. dr hab. Zbigniew Krasiński •

prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko •

prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka •

prof. dr hab. Zygmunt Adamski •

dr hab. Szczepan Cofta •

prof. dr hab. Tomasz Kotwicki •

prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska •

prof. dr hab. Maciej Krawczyński •

prof. dr hab. Julian Malicki •

prof. dr hab. Przemysław Mikołajczak •

prof. dr hab. Ewa Nowak-Markwitz •

prof. dr hab. Juliusz Przysławski •

dr hab. n. prawn. Monika Urbaniak, prof. UMP •

prof. dr hab. Beata Stanisz  •

dr hab. Jerzy Wójtowicz •

prof. dr hab. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz •

prof. dr hab. Ryszard Żaba •

dr n.med. Nadia Kruszyńska •

dr n.farm. Magdalena Cerbin-Koczorowska •

dr n.med. Łukasz Kałużny •

dr hab. n.med. Michał Karlik •

dr n.farm. Katarzyna Kosicka-Noworzyń •

dr hab. n.med. Barbara Kuźnar-Kamińska •

Natalia Bączkiewicz •

Tomasz Pawlak •

Sandra Fabianowska •

Dominik Grausch •

Maciej Chmielewski •

Jonasz Troszka •

Jan Rzątowski •

Martyna Turalska •

mgr farm. Szymon Tomczak •

dr hab. Justyna Mikuła-Pietrasik •

dr n.med. Paweł Uruski •

mgr Dominika Bazan •

Osoby z głosem doradczym
dr Rafał Staszewski •

mgr Barbara Maciałowicz •

mgr Roma Hajduk •

prof. dr hab. Barbara Zielińska-Psuja •

dr hab. Maciej Kaźmierczak •

prof. dr hab. Maciej Wilczak •

prof. dr hab. Jacek Wysocki •

Martyna Piszczek •
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WŁADZE PRODZIEKAŃSKIE 
I KOMISJE SENACKIE

WYDZIAŁ LEKARSKI

Prodziekani
dr hab. Maciej Cymerys •

dr hab. Lidia Gil, prof. UM •

dr hab. Anna Mania •

WYDZIAŁ MEDYCZNY

Prodziekani
prof. dr hab. Paweł Bogdański •

prof. dr hab. Barbara Dorocka-Bobkowska •

dr hab. Dorota Hojan-Jezierska, prof. UM •

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

Prodziekani
prof. dr hab. Anna Jelińska •

dr hab. Violleta Krajka-Kużniak •

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Prodziekani
prof. dr hab. Anna Jankowska •

dr hab. Marcin Żarowski •

dr hab. Jakub Żurawski •

KOMISJE SENACKIE 2019–2020

SENACKA KOMISJA 
DS. ORGANIZACJI I ROZWOJU

Przewodniczący
prof. dr hab. Ryszard Żaba

Członkowie
prof. dr hab. Beata Begier-Krasińska  •

prof. dr hab. Magdalena Czarnecka-Operacz •

prof. dr hab. Grzegorz Dworacki  •

prof. dr hab. Tomasz Gośliński •

prof. dr hab. Robert Juszkat •

prof. dr hab. Tomasz Kotwicki •

prof. dr hab. Ewa Nowak-Markwitz •

prof. dr hab. Maciej Owecki •

prof. dr hab. Włodzimierz Samborski •

prof. dr hab. Marcin Stopa •

dr hab. Edyta Szałek, prof. UMP •

dr hab. Jarosław Szydłowski •

prof. dr hab. Barbara Th iem  •

mgr Szymon Tomczak •

Aleksandra Radomska •

SENACKA KOMISJA 
DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ 

Przewodniczący
prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska

Członkowie
dr hab. Joanna Budna-Tukan   •

prof. dr hab. Paweł Burchardt •

prof. dr hab. Beata Czarnecka •

dr hab. Marzena Dworacka, prof. UM  •

prof. dr hab. Anna Jankowska •

dr hab. Alicja Kalinowska-Łyszczarz •

prof. dr hab. Tomasz Kotwicki •

prof. dr hab. Krzysztof Kusza •

prof. dr hab. Janina Lulek •

dr hab. Jan Mazela  •

prof. dr hab. Błażej Rubiś  •

prof. dr hab. Janusz Witowski •

prof. dr hab. Katarzyna Ziemnicka •

prof. dr hab. Dorota Zozulińska Ziólkiewicz •

mgr Łucja Zielińska-Tomczak •

Aleksandra Jarosz •

SENACKA KOMISJA 
DS. ROZWOJU KADR NAUKOWYCH 

Przewodniczący
prof. dr hab. Marek Ruchała

Członkowie
prof. dr hab. Waldemar Bobkowski •

prof. dr hab. Wiesław Bryl •

prof. dr hab. Agnieszka Dobrowolska •

dr hab. Ewelina Gowin •

prof. dr hab. Przemysław Guzik •

prof. dr hab. Anna Jankowska •

prof. dr hab. Błażej Męczekalski •

prof. dr hab. Przemysław Mitkowski •

dr hab. Agnieszka Permoda-Osip •

prof. dr hab. Marcin Ruciński •

prof. dr hab. Anna Surdacka  •

dr hab. Hanna Winiarska •

prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko •

prof. dr hab. Jadwiga Mielcarek •

prof. dr hab. Ryszard Żaba •
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SENACKA KOMISJA 
DS. WYDAWNICTW 

Przewodniczący
prof. dr hab. Michał Musielak

Zastępca przewodniczącego
prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska

Członkowie
prof. dr hab. Halina Batura-Gabryel •

dr hab. Agnieszka Bienert •

mgr Roma Hajduk •

prof. dr hab. Jarosław Kocięcki  •

prof. dr hab. Aleksandra Lisowska  •

prof. dr hab. Przemysław Mikołajczak  •

prof. dr hab. Ewa Mojs   •

prof. dr hab. Romuald Ochotny •

mgr Agnieszka Smerdka •

dr hab. Aldona Woźniak  •

dr n.med. Jan Zamojski •

lek. Piotr Przymuszała •

Paweł Gorczyński •

Mateusz Pieczyński •

Jonasz Troszka •

SENACKA KOMISJA DS. OCENY 
NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

Przewodniczący
prof. dr hab. Jarosław Walkowiak

Członkowie
dr hab. Ewa Baum, prof. UMP •

prof. dr hab. Barbara Dorocka-Bobkowska •

dr hab. Sławomira Drzymała-Czyż •

prof. dr hab. Piotr Fichna •

dr hab. Dorota Formanowicz •

prof. dr hab. Tomasz Gośliński •

prof. dr hab. Krystyna Jaracz •

prof. dr hab. Tomasz Kotwicki •

prof. dr hab. Maciej Krawczyński •

dr hab. Agnieszka Malińska •

prof. dr hab. Bartłomiej Perek •

prof. dr hab. Andrzej Roszak •

dr hab. Aleksandra Uruska •

prof. dr hab. Barbara Zielińska-Psuja •

RADA DYDAKTYCZNA

Przewodniczący
prof. dr hab. Ryszard Marciniak •

Członkowie
dr hab. Anna Mania •

dr hab. Dorota Formanowicz •

prof. dr hab. Anna Jelińska •

dr hab. Ewa Baum •

dr hab. Alicja Kalinowska-Łyszczarz •

dr hab. Edyta Szałek •

dr hab. Aleksandra Uruska •

dr Magdalena Cerbin-Koczorowska •

Martyna Piszczek •

Łukasz Żytka •

Damian Szklanny •

Karolina Ufnowska •

mgr Szymon Tomczak •

RADA NAUKI

Przewodniczący
prof. dr hab. Michał Nowicki •

Członkowie
prof. dr hab. Marek Ruchała •

prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko •

prof. dr hab. Jarosław Walkowiak •

prof. dr hab. Tomasz Gośliński •

dr hab. Edyta Mądry •

dr hab. Adrianna Mostowska •

dr hab. Bartłomiej Perek, prof. UM •

prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis •

prof. dr hab. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz •
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4 5

WYBRANE WYDARZENIA 
I OSIĄGNIĘCIA

2 3

PAŹDZIERNIK 

1 października 2019 r. w 1  
poznańskim Szpitalu Klinicznym 
im. K. Jonschera UM w Poznaniu 
otwarto najnowocześniejszy 
w województwie blok operacyjny 
i oddział kardiochirurgiczny 
dla dzieci. Inwestycja warta 
była prawie 44 miliony złotych. 
Opiekę na oddziale znajdzie 
około 500 małych pacjentów 
rocznie, głównie z Wielkopolski, 
ale także z województw 
zachodniopomorskiego 
i lubuskiego. Oddział został 
wyposażony w 24 łóżka, w tym 
13 stanowisk intensywnej terapii 
oraz pomieszczenia socjalne dla 
personelu i rodziców małych 
pacjentów. Blok operacyjny to 
pięć sal operacyjnych, w których 
m.in. można ustalać poziom 
temperatury i wilgotności. Blok 
został wyposażony w system 

integracyjny, umożliwiający 
m.in. przekazywanie obrazu 
z pola operacyjnego na 
monitory, na nagranie obrazu 
medycznego i przeprowadzenie 
wideokonferencji. Będą 
tu wykonywane operacje 
chirurgiczne, neurochirurgiczne 
i kardiochirurgiczne.

„Senioralni. Poznań” 2  
tradycyjnie w murach naszej 
Uczelni dzięki zaangażowaniu 
prof. Krzysztofa Książka, dr 
hab. Ewy Baum, mgr Ewy 
Sumelki i mgr Łucji Stasiak oraz 
zespołu Centrum Symulacji 
Medycznej. 

Budowa Collegium 3  
Pharmaceuticum przez 70 lat 
pozostawała tylko ideą. Ale idea 
staje się właśnie rzeczywistością, 
ponieważ 1 października odbyła 
się uroczystość wmurowania 

aktu erekcyjnego pod budowę 
Collegium, a jak zapowiadał 
przedstawiciel wykonawcy 
— fi rmy Alstal — na wiosnę 
przyszłego roku na pierwszym 
budynku zawiśnie tradycyjna 
wiecha.

Zainaugurowano II edycję 4  
Medycznego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. 

W Auli UAM, 2 października, 5  
odbyła się uroczysta inauguracja 
roku akademickiego 2019/2020. 
Uroczystość prowadził JM 
Rektor, profesor Andrzej 
Tykarski. Przywitał licznie 
zgromadzonych gości, w tym: 
Minister Przedsiębiorczości 
i Technologii Jadwigę 
Emilewicz, Podsekretarza 
Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Sławomira Gadomskiego, 
posłów, senatorów, 
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6

9

przedstawicieli władz regionu 
i miasta, zaprzyjaźnionych 
uczelni, oraz pracowników 
i studentów naszego 
Uniwersytetu.

W ramach konferencji 6  
„ECMO Wyzwania 2019 — 
VA/ECPR” uruchomiono 
Ośrodek Pozaustrojowego 
Wspomagania Funkcji Życiowych 
i Bezpieczeństwa Pacjenta. 
Jest to kompleks pracowni 
symulacyjnych utworzony na 
terenie Centrum Symulacji 
Medycznej Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu, 
doskonale wyposażony i dający 
nowe możliwości jeszcze 
lepszego przygotowania 
personelu medycznego.

Grono laureatów i fi nalistów 7  
olimpiad przedmiotowych 
przyjętych na pierwszy rok 
studiów na Wydziały Lekarski, 
Medyczny i Farmaceutyczny 
odebrało jednorazowe 
stypendium Rektora na 
wspólnym spotkaniu 
z Władzami Uczelni.

Wydawnictwo Naukowe 8  
Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu otrzymało nagrodę 
w organizowanym przez 
Stowarzyszenie Wydawców 
Szkół Wyższych i Targi 
Książki w Krakowie Konkursie 
„Gaudeamus”, którego celem 
jest promowanie i wyróżnianie 
uczelnianych ofi cyn 
wydawniczych za publikowanie 
najbardziej wartościowych 
polskich książek naukowych 
i dydaktycznych. 

Premierowy kompleksowy 9  
kurs poświęcony tematyce 
„Technik pozaustrojowego 
wspomagania funkcji życiowych 
z wykorzystaniem ECMO”. 
Trzydniowy kurs, w którym 
każdorazowo uczestniczy 
12-osobowa grupa lekarzy, 
rozpoczyna się częścią 
wykładową prowadzoną przez 
specjalistów zajmujących 
się tematyką technik 

8

7
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pozaustrojowych. Dzień 
drugi i trzeci to warsztaty 
symulacyjne przeprowadzane 
równolegle na kilku stacjach.

Prof. dr hab. Rodryg 10  
Ramlau — Kierownik Katedry 
i Kliniki Onkologii, a także 
osoba zasiadająca w Radzie 
Uczelni, został wybrany do 
Zgromadzenia przy Misji ds. 
Nowotworów.

Minister Przedsiębiorczości 11  
i Technologii Pani Jadwiga 
Emilewicz poinformowała 
o pozytywnej decyzji Premiera 
Mateusza Morawieckiego 
dotyczącej budowy Centralnego 
Zintegrowanego Szpitala 
Klinicznego w Poznaniu. Projekt 

został włączony do wykazu 
prac Rady Ministrów. Oznacza 
to, że w ciągu najbliższych 
tygodni uchwalony zostanie 
szczegółowy budżet inwestycji 
na najbliższe lata.

LISTOPAD 

III edycja Akademii Formedis 12  
organizowana przez Biuro 
Karier UMP oraz FORMEDIS 
Medical Management & 
Consulting. Projekt obejmuje 8 
warsztatów, prowadzonych przez 
ekspertów rynku o tematyce 
m.in.: zarządzania w ochronie 
zdrowia, marketingu, prawa 
medycznego, komunikacji oraz 
fi nansów. W praktyczny sposób, 

poprzez ćwiczenia oraz dyskusje 
z wykładowcami przygotowuje 
uczestników do przyszłej pracy 
zawodowej. 

JM Rektor prof. dr 13  
hab. Andrzej Tykarski wraz 
z nadinsp. Piotrem Mąką 
Komendantem Wojewódzkim 
Policji w Poznaniu w dniu 18 
listopada 2019 r. uroczyście 
podpisali porozumienie 
na kolejne lata dalszej 
współpracy. Działanie obu 
instytucji zakłada nie tylko 
wspólne przedsięwzięcia 
profi laktyczne i szkoleniowe 
mające na celu wzrost 
świadomości społeczeństwa 
w kwestiach szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa, 

10 11

12 13
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ale także wzorem lat ubiegłych 
partnerstwo w ramach 
przedsięwzięć skierowanych do 
studentów, młodzieży licealnej 
czy też środowiska senioralnego 
zrzeszonego w Medycznym 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

15 listopada 2019 r. odbyła 14  
się uroczysta Konferencja 
Naukowa pt. „100-lecie 
nauczania farmacji oraz 40-lecie 
nauczania analityki medycznej 
w Poznaniu”. Wzięli w niej 
udział reprezentanci środowiska 
farmaceutycznego z całej Polski.

Dni Jakości UMP to 15  
niezwykle interesujące 
wydarzenie, którego celem jest 
przybliżenie idei doskonalenia 

jakości kształcenia oraz 
zwrócenie uwagi na współczesne 
problemy edukacji medycznej.

Podczas Gali Konkursu 16  
StRuNa (Ogólnopolskiego 
Studenckiego Ruchu 
Naukowego), odbywającej się 
pod patronatem Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, koło naukowe 
„Herba”, działające od roku 
2018 w Katedrze i Zakładzie 
Farmakognozji uzyskało 
wyróżnienie w kategorii „Debiut 
Roku 2019”.

VII Ogólnopolska 17  
Konferencja 
Naukowo-Szkoleniowa 
„Farmakoekonomika szansą 

na zbilansowanie wydatków 
systemu opieki zdrowotnej 
w Polsce” organizowana 
cyklicznie przez Katedrę 
i Zakład Farmakoekonomiki 
i Farmacji Społecznej UMP. 
W Konferencji o zasięgu 
międzynarodowym 
uczestniczyli goście z Holandii, 
Ukrainy, były Podsekretarz 
Stanu (Wiceminister Zdrowia), 
reprezentanci Ministerstwa 
Zdrowia, przedstawiciele 
środowiska naukowego, lekarze, 
farmaceuci, osoby z branży 
HTA, przedstawiciele NFZ oraz 
licznie przybyli studenci.

Inauguracja 40. edycji 18  
Studiów Podyplomowych 
„Zarządzanie w Opiece 

14

15 16
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Zdrowotnej”. Naukę rozpoczęło 
30 słuchaczy.

W ramach 19  
Międzynarodowej Konferencji 
Naukowo-Szkoleniowej 
„Wielopłaszczyznowe ujęcie 
estetyki twarzy” wyróżnienie 
otrzymała Anna Zabiszak, 
studentka kosmetologii. 

Polsko-japońska 20  
współpraca — wizyta 
przedstawiciela Medycznego 
Uniwersytetu Aichi, prof. 
Hideto Watanabe, który pełni 
funkcję Dyrektora Institute for 
Molecular Science of Medicine 
oraz koordynuje współpracę 
międzynarodową z ramienia tej 
Uczelni.

Prestiżowe stypendia 21  
Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego dla wybitnych 
młodych naukowców: dra 
hab. Piotra Rzymskiego 
z Zakładu Medycyny 
Środowiskowej oraz dra 
Adama Bobkiewicza z Katedry 
i Kliniki Chirurgii Ogólnej, 
Endokrynologicznej i Onkologii 
Gastroenterologicznej.

Pan Szymon Kanikowski, 22  
student III roku analityki 
medycznej, prezentując 
projekt „Wykrywacz raka”, 
został laureatem II nagrody 
w Konkursie Naukowym 
E(x)plory 2019.

Nagrody Ministra Zdrowia 23  
dla nauczycieli akademickich 
Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu: dla Pani prof. 
dr hab. Iwony Haliny 
Mozer-Lisewskiej — nagroda 
za całokształt dorobku, dla Pani 
dr Magdaleny Paczkowskiej — 
nagroda w zakresie 
działalności naukowej, dla 
Zespołu w składzie: prof. dr 
hab. Andrzej Bręborowicz, 
dr Magdalena Roszak, dr 
Barbara Kołodziejczak, dr hab. 
Dominika Kanikowska, dr 
hab. Katarzyna Korybalska, 
prof. dr hab. Janusz Witowski, 

17

20

18

19
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dr Barbara Kupczyk, prof. 
dr hab. Marek Simon — 
nagroda zespołowa w zakresie 
działalności dydaktycznej.

Finał 55. Konkursu Prac 24  
Magisterskich Wydziału 
Farmaceutycznego.

Niecodzienny charakter 25  
sztuki teatralnej przybrała 
konferencja pn. „Dla ludzi 

z doświadczeniem — to jest 
czas dla Seniorów!”.

GRUDZIEŃ 

Mikołajki dla pacjentów 26  
Szpitala Klinicznego im. 
Karola Jonschera w Poznaniu 
zorganizowane przez studentów 
Wydziału Lekarskiego ze 
wszystkich pediatrycznych 

Studenckich Kół Naukowych 
po raz 6. 

Postanowieniem 27  
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej na wniosek Ministra 
Zdrowia Srebrny Krzyż Zasługi 
otrzymali: prof. dr hab. Tomasz 
Banasiewicz, prof. dr hab. 
Waldemar Bobkowski, prof. 
dr hab. Maria Iskra, dr hab. 
Piotr Leszczyński, prof. dr 

21 22

23

26

25

27
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hab. Paweł Jagodziński, prof. 
dr hab. Andrzej Kędzia, prof. 
dr hab. Jerzy Moczko, prof. dr 
hab. Michał Nowicki, dr n. hum. 
Leszek Rębała, prof. dr hab. 
Anna Surdacka.

Przedświąteczne spotkania 28  
JM Rektora z pracownikami, 
którzy w minionym roku 
kalendarzowym zakończyli 
pracę w Uczelni przechodząc na 
emeryturę.

Patrycja Kozak, Paulina 29  
Spera i Agnieszka Łużna, 
studentki II roku studiów 
magisterskich na kierunku 
fi zjoterapia Wydziału 
Nauk o Zdrowiu, zajęły 1. 
miejsce w I Ogólnopolskich 
Mistrzostwach Wiedzy 
i Umiejętności Studentów 
Fizjoterapii. 

Podpisanie umów na 30  
realizację kluczowych projektów 
programów profi laktycznych 
w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014–2020. Projekty 
dotyczą wsparcia systemu 
opieki zdrowotnej w zakresie 
onkologii płuc oraz zdrowia 
psychicznego dzieci i młodzieży. 
Łączna wartość otrzymanego 
dofi nansowania wyniosła 
6 322 876,00 zł.

STYCZEŃ 

Sesja naukowa i złożenie 31  
kwiatów pod tablicą 
upamiętniającą profesora 
Stanisława Kalandyka. 

Uzyskanie statusu 32  
Europejskiej Strony 
Referencyjnej w ramach naszego 
partnerstwa w innowacji na 
rzecz aktywnego i zdrowego 
starzenia się w Europie.

Projekt dr. hab. Marcina 33  
Moskalewicza „Zarządzanie 
czasem przez pacjenta 
onkologicznego w trakcie 
chemioterapii” zwyciężył 

28

31

32

29

30
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w konkursie Polskiej Ligi Walki 
z Rakiem Onkogranty III.

Krzyżem Kawalerskim 34  
Orderu Odrodzenia Polski za 
wybitne zasługi w działalności 
na rzecz ochrony zdrowia, 
za osiągnięcia w dziedzinie 
nauk medycznych zostały 
odznaczone: prof. dr hab. Ewa 
Florek, prof. dr hab. Elżbieta 
Nowakowska, prof. dr hab. 
Barbara Zielińska-Psuja. 
Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski za 
wybitne zasługi dla rozwoju 
polskiej nauki, za osiągnięcia 

w pracy naukowo-badawczej, 
dydaktycznej i organizacyjnej 
oraz promowanie polskiej myśli 
naukowej na świecie otrzymał 
prof. dr hab. Wojciech Kozubski.

Rada Ministrów przyjęła 35  
w dniu 7 stycznia 2020 r. 
uchwałę ustanawiającą 
wieloletni program 
inwestycyjny dla etapu I 
Centralnego Zintegrowanego 
Szpitala Klinicznego w Poznaniu 
na kwotę 590 mln złotych.

Zespół pracowników 36  
i wolontariuszy Hospicjum 

Palium uhonorowany 
wyjątkową nagrodą im. 
Ryszarda Kapuścińskiego, 
przyznawaną corocznie przez 
Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego.

Prof. dr hab. Katarzyna 37  
Wieczorowska-Tobis została 
wybrana — jako jedyny 
przedstawiciel z Polski — 
do grona 17 ekspertów 
wchodzących w skład „Expert 
panel on eff ective ways of 
investing in health”, będącego 
jednym z organów doradczych 
Komisji Europejskiej.

34

35

37

36

38
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„Przez masaż do serca. Fizjo 38  
Alexowi”.

JM Rektor prof. dr hab. 39  
Andrzej Tykarski oraz Dziekan 
Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. 
Jacek Wysocki na Liście 100 Pulsu 
Medycyny. Z tytułem Promotora 
Wiedzy prof. dr hab. Dorota 
Zozulińska-Ziółkiewicz, kierownik 
Katedry i Kliniki Chorób 
Wewnętrznych i Diabetologii.

Zagrała Orkiestra, a my z nią! 40  
Tym razem na Międzynarodowych 
Targach Poznańskich, w halach nr 
1 i 2 od strony ulicy Głogowskiej 
i Dworca Zachodniego. 
Zbieraliśmy środki na zabiegową 
medycynę dziecięcą.

LUTY 

Konferencja 41  
Naukowo-Szkoleniowa „Kulturowe 
uwarunkowania opieki nad 
pacjentem”, której organizatorami 
byli Miasto Poznań, Katedra Nauk 
Społecznych i Humanistycznych 
oraz Zakład Filozofi i Medycyny 
i Bioetyki. Miasto Poznań we 
współpracy z Uniwersytetem 
Medycznym im. Karola 
Marcinkowskiego podjęło 
się pionierskiego zadania — 
usystematyzowania problematyki 
dotyczącej codziennego charakteru 
pracy z pacjentem wywodzącym 
się z innego kręgu kulturowego 
i religijnego.

Praktyczne Warsztaty pt.: 42  
Minimalnie Inwazyjna Chirurgia 
Miednicy Mniejszej — „krok po 
kroku”. Zorganizowane po raz 
kolejny z inicjatywy prof. Macieja 
Wilczaka — Kierownika Kliniki 
Zdrowia Matki i Dziecka.

Decyzją Rady 43  
Polsko-Amerykańskiej Komisji 
Fulbrighta w kategorii Fulbright 
Senior Award 2020/21 dr n. farm. 
Agnieszka Neumann-Podczaska 
otrzymała 6-miesięczne 
stypendium na prowadzenie 
badań naukowych w Klinice 
w University of Kentucky, College 
of Pharmacy.

44

42

41

40
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Autyzm w domu i w szkole — 44  
ponad 500 uczestników konferencji 
zorganizowanej przez Katedrę i Klinikę 
Reumatologii i Rehabilitacji.

MARZEC

5. edycja Studiów Podyplomowych 45  
Badań Klinicznych i Biomedycznych 
Badań Naukowych oraz Specjalistyczny 
Kurs języka angielskiego w badaniach 
klinicznych zostały objęte patronatem 
honorowym Agencji Badań Medycznych.

Kolegium Elektorów składające 46  
się ze stu przedstawicieli społeczności 
akademickiej wybrało w dniu 3 
marca 2020 r. prof. dr. hab. Andrzeja 
Tykarskiego na stanowisko Rektora 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego na kadencję 2020–
2024. Profesor Andrzej Tykarski 
otrzymał w staraniach o reelekcję 93 na 
99 oddanych głosów.

Przemówienie JM Rektora do 47  
studentów. Rozmowy z ekspertami na 
temat sytuacji epidemiologicznej.

Pół tysiąca wolontariuszy 48  
pozytywnie odpowiedziało na apel 
Władz Uczelni i przyłączyło się do 
pomocy w walce z COVID-19. Ponad 
300 z nich pomaga już między 
innymi w szpitalach klinicznych, 
aptekach szpitalnych, stacjach 
epidemiologiczno-sanitarnych 
i wspiera funkcjonowanie uczelnianego 
laboratorium.

Podpisanie porozumienia 49  
z Wojewodą Wielkopolskim Łukaszem 
Mikołajczykiem, w obliczu konieczności 
zapewnienia sprawności funkcjonowania 
systemu opieki zdrowotnej.

Uniwersytet Medyczny  im. Karola 50  
Marcinkowskiego w Poznaniu uruchomił 
największe w Wielkopolsce laboratorium 
diagnostyczne w kierunku oznaczeń 
wirusa SARS-CoV-2: Uczelniane 
Laboratorium Koronawirusa. Powstało 
ono z inicjatywy prof. dr hab Małgorzaty 
Kotwickiej przy zaangażowaniu 
JM Rektora prof. dr hab Andrzeja 
Tykarskiego. Kierownictwo laboratorium 
objął prof. dr hab Krzysztof Książek.

Targi Edukacyjne 2020.51  

45
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KWIECIEŃ 

Uniwersytet Medyczny 52  
im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu wprowadził 
serologiczne badania 
identyfi kujące przeciwciała 
IgA i IgG, specyfi czne dla 
koronawirusa SARS-CoV-2 
— otwarcie Laboratorium 
Przeciwciał Koronawirusa 
(LePKa).

Działalność rozpoczął 53  
pierwszy w Poznaniu 
i Wielkopolsce BEZPŁATNY 
punkt pobrań drive-thru, 
dzięki któremu bez wysiadania 
z samochodu pobierany będzie 
wymaz celem wykonania 
oznaczenia PCR w kierunku 
koronawirusa SARS-CoV-2. 
Badania przeznaczone są dla 
grup ryzyka — pacjentów 
podejrzewających zakażenie 
z jednoczesnymi objawami 
ostrej infekcji wirusowej oraz 
personelu medycznego.

Mgr Marta Cykowiak 54  
z Katedry i Zakładu Biochemii 
Farmaceutycznej została 
przyjęta na roczny staż, decyzją 
Polsko-Amerykańskiej Komisji 
Fulbrighta w kategorii Program 
BioLAB 2020–21. Badania 
naukowe będzie realizować 
w University of Virginia, 
Department of Biochemistry 
and Molecular Genetics.

Zespół naszego 55  
Uniwersytetu we współpracy 
z fi rmą CodeLab (tworząca m.in. 
system WISUS) stworzył serwis 
dla osób z ostrymi objawami 
sugerującymi zakażenie wirusem 
SARS-CoV-2. Korzystanie 
z serwisu jest darmowe 
i anonimowe. Po wypełnieniu 
odpowiednich pól można uzyskać 
zalecenia o postępowaniu oparte 
na wytycznych Ministerstwa 
Zdrowia.

Uniwersytet Medyczny 56  
wyszedł z kolejną inicjatywą 
na rzecz walki z epidemią 
COVID-19. W Domu 
Studenckim Hipokrates 
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uruchomiono miejsca pobytu 
dla pracowników medycznych 
szpitali klinicznych i innych 
lecznic z naszego miasta.

Zarząd Województwa 57  
Wielkopolskiego podjął decyzję 
o dofi nansowaniu działań 
ukierunkowanych na walkę 
z COVID-19 prowadzonych 
przez pracowników UMP oraz 
naszych szpitali klinicznych. 
To łącznie kwota ponad 13 mln 
zł pochodząca ze środków 
Unii Europejskiej. Część z ww. 
środków zostanie przeznaczona 
na doposażenie Uczelnianego 
Laboratorium Koronawirusa. 
Zakupione zostaną m.in. 
automatyczne izolatory kwasów 
nukleinowych, dzięki którym 
skróci się czas wykonywanych 
badań. Szpitale kliniczne (w tym 
Uniwersyteckie Centrum 
Stomatologii i Medycyny 
Specjalistycznej) będą mogły 
zakupić dodatkowe środki 
ochrony osobistej, a także sprzęt 
wykorzystywany w przypadku 
pacjentów podejrzewanych 
o zakażenie SARS-CoV-2 (m.in. 
jednorazowe bronchofi beroskopy). 
Zakupione będą także respiratory 
i kardiomonitory. W dużej części 
uzupełniony zostanie sprzęt Izby 
Przyjęć w Szpitalu Klinicznym 
Heliodora Święcickiego przy ul. 
Grunwaldzkiej.

Zaledwie po tygodniu pracy 58  
ULK-a osiągnęła zakładany 
poziom ilości wykonywanych 
oznaczeń w kierunku wirusa 
SARS-CoV-2.

Wydział Nauk o Zdrowiu 59  
wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom studentów, 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, umożliwił 
przeprowadzenie obron prac 
dyplomowych w trybie on-line.

MAJ 

Pierwsze w historii 60  
Uczelni Wirtualne Drzwi 
Otwarte. Od 8 do 10 maja 
materiały przygotowane przez 

Radę Uczelnianą Samorządu 
Studenckiego i wykładowców 
wyświetlone zostały ponad 
14 000 razy. 

Uczelnia złożyła wniosek 61  
o przyznanie Karty Erasmusa dla 
Szkolnictwa Wyższego na lata 
2021–2027, czyli na okres kolejnej 
edycji Programu ogłoszonego 
przez Komisję Europejską. 
Otrzymanie tej Karty umożliwi 
udział w kolejnych nowych 
projektach, co należy podkreślić, 
stało się już naszą tradycją. 

W trudnym czasie obecnej 62  
pandemii wielu pracowników 
naszej Uczelni aktywnie 
włącza się w prowadzenie 
badań na COVID-19. Należą 
do nich pracownicy Kliniki 
Gastroenterologii Dziecięcej 
i Chorób Metabolicznych 
kierowanej przez Prof. Jarosława 
Walkowiaka. Dr Jan Nowak we 
współpracy z zespołem Prof. 
Jacka Satsangi z Uniwersytetu 
w Oksfordzie prowadził badania 
nad ekspresją genów ACE2 
i TMPRSS2 w jelicie.
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Całkowita liczba badań 63  
od początku uruchomienia 
działalności Uczelnianego 
Laboratorium Koronawirusa 
przekroczyła 10 tys.

Do Komisji Europejskiej 64  
złożone zostały niezbędne 
dokumenty o nadanie naszej 
Uczelni wyróżnienia „HR 
Excellence in Research”. 

20. edycja 65  
International Congress of 
Young Medical Scientists 
— po raz pierwszy 
w historii w formie online 
na platformie ClickMeeting.

CZERWIEC 

Konkurs na najlepszą 66  
publikację badawczą, która 

ukazała się w 2019 roku, 
a jej wiodącym autorem był 
doktorant, został rozstrzygnięty. 
Laureatką została lek. Martyna 
Borowczyk z Katedry i Kliniki 
Endokrynologii, Przemiany 
Materii i Chorób Wewnętrznych. 

Uroczystość wręczenia 67  
symbolicznego czeku na budowę 
Centralnego Zintegrowanego 
Szpitala Klinicznego 
z udziałem Premiera Mateusza 
Morawieckiego, Władz 
państwowych, członków 
Senatu UMP i zaproszonych 
gości odbyła się w Centrum 
Kongresowo-Dydaktycznym.

Magister Aleksandra 68  
Glapa-Nowak z Kliniki 
Gastroenterologii Dziecięcej 
i Chorób Metabolicznych 
została laureatką tegorocznego 

Konkursu o Nagrodę Naukową 
Miasta Poznania oraz 
o Stypendium dla młodych 
badaczy poznańskiego 
środowiska naukowego.

Prof. dr hab. Andrzej 69  
Tykarski oraz Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego 
Marek Woźniak podpisali 
umowę na dofi nansowanie 
projektu pn. „Poprawa jakości 
opieki nad dziećmi i młodzieżą 
z chorobą nowotworową 
w województwie wielkopolskim 
poprzez przebudowę i rozbudowę 
budynku Szpitala Klinicznego 
im. K. Jonschera U.M. im. K. 
Marcinkowskiego w Poznaniu 
oraz zakup niezbędnego 
wyposażenia”. Cała inwestycja 
kosztować będzie blisko 32 mln 
zł, z czego kwota dofi nansowania 
wynosi ponad 30 mln.
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Supertalenty w Medycynie — 70  
w gronie 10 najbardziej 
utalentowanych młodych 
medyków znalazło się aż 
dwoje przedstawicieli naszej 
Uczelni: prof. dr hab. Ewelina 
Szczepanek-Parulska związana 
z Katedrą i Kliniką Endokrynologii, 
Przemiany Materii i Chorób 
Wewnętrznych i dr n. med. Mateusz 
Puślecki z Kliniki Kardiochirurgii 
i Transplantologii oraz Zakładu 
Ratownictwa Medycznego. 

Senat UMP pozytywnie 71  
zaopiniował kandydatury trzech 
kanclerzy oraz sześciu prorektorów 
w naszej Uczelni.

V edycja obchodów Światowego 72  
Dnia Zdrowia Jamy Ustnej — 
pierwszy raz on-line.

LIPIEC 

5 dni wykładów i warsztatów 73  
w ramach międzynarodowej 
letniej szkoły radiologii Summer 
International Radiology Course.

Prof. dr hab. Katarzyna 74  
Wieczorowska-Tobis 
Wiceprzewodniczącą Rady 
ds. Polityki Senioralnej przy 
Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej.

Zdobywamy zagraniczne 75  
granty — dr Paulina Skupin-
-Mrugalska kierownikiem projektu 
badawczego „Phospholipids as 
excipients in Amorphous Solid 
Dispersions — an attempt to 
establish hot-melt-extrusion 
for oral formulations of poorly 
soluble drugs”.

W Centrum Symulacji 76  
Medycznej UMP po raz pierwszy 
w jego historii oraz historii 
Wydziału Nauk o Zdrowiu odbył się 
egzamin OSCE.

SIERPIEŃ 

Otwarcie plenerowej siłowni 77  
przy Oddziale B Kliniki Psychiatrii 
Dorosłych.
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JM Rektor UMP prof. 78  
Andrzej Tykarski został 
wybrany na funkcję vice 
przewodniczącego Konferencji 
Rektorów Akademickich Uczelni 
Medycznych na kadencję 2020–
2024. KRAUM powstał w 1989 
roku z inicjatywy JM Rektora 
AM w Poznaniu prof. Antoniego 
Pruszewicza.

Nominacje do Polskiej 79  
Nagrody Inteligentnego 
Rozwoju dla: prof. dra hab. 
Krzysztofa Książka, dra hab. 
n. farm. Jana Matysiaka, 
dr n. med. Agnieszki 

Rawłuszko-Wieczorek i mgr 
Aleksandry Glapy-Nowak.

Dr n. med. Halina Bogusz 80  
z Katedry i Zakładu Historii 
i Filozofi i Nauk Medycznych 
została laureatką IX edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Literackiego dla lekarzy im. 
Prof. Andrzeja Szczeklika 
„Przychodzi wena do lekarza”, 
zajmując III miejsce w kategorii 
„Proza”.

Dwoje studentów naszego 81  
Uniwersytetu, Pani Natalia 
Siminiak oraz Pan Jan Niziński, 

laureatami Diamentowego 
Grantu. 

WRZESIEŃ 

Budowa Collegium 82  
Pharmaceuticum osiągnęła 
właśnie etap stanu surowego 
zamkniętego. Z tej okazji 22 
września 2020 roku zawieszono 
na budynku tradycyjną „wiechę”.

Dr hab. Piotr Rzymski 83  
z Zakładu Medycyny 
Środowiskowej wybrany 
został ambasadorem Universal 
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Scientifi c Education and Research 
Network (USERN) w Polsce.

Na czele Kolegium 84  
Rektorów Miasta Poznania 
stanął JM Rektor Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu 
prof. Andrzej Tykarski (na 
zdjęciu trzeci od prawej). Na 
zdjęciu od lewej Rektorzy: 
prof. Dariusz Wieliński 
(Akademia Wychowania 
Fizycznego), prof. Krzysztof 
Szoszkiewicz (Uniwersytet 
Przyrodniczy), prof. Teofi l 
Jesionowski (Politechnika 
Poznańska), prof. Bogumiła 
Kaniewska (Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza), Prezes 
Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk prof. Filip 
Kaczmarek, prof. Hanna 
Kostrzewska (Akademia 
Muzyczna), prof. Wojciech Hora 
(Uniwersytet Artystyczny), prof. 
Maciej Żukowski (Uniwersytet 
Ekonomiczny).

Doświadczony zespół 85  
Uczelnianego Laboratorium 

Koronawirusa pod kierunkiem 
prof. Krzysztofa Książka 
wykonał ponad 100 tys. 
oznaczeń.

Wielkopolski Salon 86  
Maturzystów „Perspektywy 
2020” on-line.

Uniwersytet Medyczny 87  
im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu utworzy wraz 
ze szpitalami klinicznymi 
Uniwersyteckie Centrum 
Wsparcia Badań Klinicznych. 
Będzie to możliwe dzięki 
wsparciu fi nansowemu z Agencji 
Badań Medycznych (ABM), 
w wysokości ponad 8,6 mln zł.

Minister Zdrowia 88  
nagrodził JM prof. Andrzeja 
Tykarskiego Nagrodą 
Ministra Zdrowia za znaczące 
osiągnięcia w zakresie 
działalności organizacyjnej 
w toku pełnienia funkcji 
Rektora UMP ze szczególnym 
uwzględnieniem prac nad 
podniesieniem jakości badań 
naukowych i kształcenia 

akademickiego oraz rozwijania 
współpracy z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym 
do potrzeb systemu ochrony 
zdrowia.

85

84

86

87

88



27SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UMP 2019/2020

CENTRALNY ZINTEGROWANY 
SZPITAL KLINICZNY 

Nie sposób wymienić wszystkich za-
angażowanych osób na rzecz pro-
jektu i pozyskania środków. Moż-
na natomiast z całą pewnością 
powiedzieć — tylko dlatego, że in-
westycja stała się jedynym z prio-
rytetów JM Rektora prof. Andrze-
ja Tykarskiego, przebiła się ze sfery 

marzeń do etapu rozpoczynającej 
się realizacji. Konsekwencja działa-

nia, skuteczność i codzienna motywa-
cja JM Rektora była dla nas wszystkich 

niedoścignionym wzorem.

Rok 2019/2020 upłynął pod znakiem 
opracowania szczegółowych założeń 

projektowych, uzupełnienia doku-
mentacji w Ministerstwie Zdrowia 
oraz przygotowania opracowań 
niezbędnych do wszczęcia postę-
powania o udzielenie zamówie-
nia publicznego wykonawcy prac 
budowlanych. Powołano zarów-

no komitet sterujący odpowiedzial-
ny za realizację celów strategicznych, 

jak i zespół projektowy bezpośred-

INWESTYCJA NA STARCIE 

Marzenia o nowoczesnej lecznicy 
Uniwersytetu Medycznego im. Ka-
rola Marcinkowskiego w Poznaniu 
towarzyszyły nam w ostatnich 13 
latach, a tak naprawdę pierwsze 
nieśmiałe przymiarki miały miej-
sce już od roku 1972. 

Ale to rok akademicki 2019/2020 był 
prawdziwym przełomem dla przyszło-
ści inwestycji. W dniu 7 stycznia 2020 r. 
Rada Ministrów opublikowała uchwa-
łę ustanawiającą program wieloletni 
pod nazwą: „Centralny Zintegrowa-
ny Szpital Kliniczny — centrum 
medycyny interwencyjnej (etap 
I CZSK)”.

Tym samy Uniwersytet Medyczny 
wraz ze Szpitalem Klinicznym im. 
H. Święcickiego otrzymał dofi nan-
sowanie w kwocie 520 mln zł na re-
alizację etapu I tej inwestycji, szaco-
wanej na 591 mln zł.
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nio odpowiedzialny za inwestycję. W skład Ko-
mitetu Sterującego weszli: prof. Andrzej Tykarski 
(przewodniczący), dr Rafał Staszewski (zastępca-
ca przewodniczącego), dr Krystyna Mackiewicz, dr 
hab. Szczepan Cofta, dr Paweł Uruski i mgr Stani-
sław Szczepaniak. Kierowanie zespołem projekto-
wym powierzono dyr. Krzysztofowi Kostrzyńskie-
mu i dyr. Krystynie Piątkowskiej. 

Inwestycja realizowana będzie w latach 2020–
2026 i zakłada powstanie Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego, jak również przeniesienie do nowe-
go obiektu działalności Szpitala Klinicznego Prze-
mienienia Pańskiego UM w Poznaniu oraz Szpitala 
Klinicznego im. H. Święcickiego UM w Poznaniu — 
szpitale te będą docelowo tworzyć Centralny Zin-
tegrowany Szpital Kliniczny Budowa Centralnego 
Zintegrowanego Szpitala Klinicznego — centrum 
medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) przewidu-
je realizację inwestycji o szacunkowej powierzch-
ni użytkowej około 45 tys. m2. Zarówno dla Uni-
wersytetu, jak i dla Szpitala, niezmierne istotne jest 
również stworzenie zaplecza dydaktycznego obej-
mującego sale dydaktyczne i salę audytoryj-
ną, co zapewni nowoczesne warunki kształcenia 
kolejnych pokoleń kadry medycznej. Koncepcja ar-
chitektoniczna CZSK oparta jest o współczesne 
standardy projektowania obiektów szpital-
nych: niska zabudowa, modułowe bloki zapewnia-
jące optymalne wykorzystanie przestrzeni, efek-
tywny układ ciągów komunikacyjnych, działalność 
operacyjna i zabiegowa skumulowana w jednej prze-
strzeni, niekrzyżujące się drogi dla ruchu ambula-
toryjnego i szpitalnego, dwuosobowe sale chorych 

dla pacjentów, przestrzeń dla rodzin pacjentów. Ta-
kie podejście do projektowania umożliwi nie tylko 
stworzenie nowoczesnego obiektu pod wzglę-
dem medycznym, ale także zapewni komforto-
we warunki pobytu dla pacjentów. Jednocześnie 
likwidacja obiektów szpitalnych w zabytkowych bu-
dynkach oraz konsolidacja działalności szpita-
li w nowym obiekcie umożliwi osiągnięcie synergii 
wynikającej z połączenia szpitali, zarówno w ob-
szarze działalności medycznej (w tym optymal-
ne wykorzystanie potencjału sprzętowego, tech-
nologicznego oraz personelu medycznego przez 
wspólne korzystanie z diagnostyki obrazowej, dia-
gnostyki laboratoryjnej, szpitalnego oddziału ra-
tunkowego, oddziału anestezjologii i intensywnej 
terapii, bloku operacyjnego), jak i w niemedycz-
nych aspektach funkcjonowania tych podmio-
tów, tj.: centralna sterylizatornia, apteka szpitalna, 
magazyny, administracja, usługi techniczne.

Kluczowym zadaniem mijającego roku było przy-
gotowanie założeń programu funkcjonalno-użyt-
kowego, uwzględniającego etapowanie inwestycji. 
W pierwszym budynku zakłada się wybudowanie 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach Kli-
nicznego Centrum Medycyny Ratunkowej i Inter-
wencyjnej w Poznaniu. Znajdą się tam:

Poziom -1 • :
Centralna Sterylizacja,  –
Pomieszczenia przeznaczone m.in. na chłodnię  –
dla odpadów medycznych, pomieszczenia ga-
zów medycznych, pomieszczenia mycia/dezyn-
fekcji łóżek szpitalnych, magazyny medyczne 
oraz pomieszczenia techniczne.
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▲  Fragment projektu koncepcyjnego bloków 
operacyjnych CZSK (Moduł 1, drugie piętro)
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Poziom 0 • : 
Szpitalny Oddział Ratunkowy, –
Pomoc Doraźna, –
Pracownie Endoskopii. –

Poziom 1 • :
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  –
(50 stanowisk intensywnej terapii).

Poziom 2 • :
Centralne Bloki Operacyjne (17 sal operacyj- –
nych, w tym 4 hybrydowe oraz 18 stanowisko-
wa sala wybudzeń).

Poziom 3 • :
Piętro Techniczne/Pomieszczenia Socjalne oraz  –
Pracownia Patomorfologii na potrzeby Central-
nego Bloku Operacyjnego.

Poziom 4 •

Lądowisko dla helikopterów. –

Moduł 1 połączony zostanie łącznikiem podziem-
nym z pawilonem diagnostycznym istniejącego 
szpitala. Wejście do budynku, stanowiące głów-
ne wejście dla pacjentów SOR-u, znajduje się od 
strony istniejącego szpitala. Podjazd dla karetek 
został ulokowany blisko wjazdu od ul. Marceliń-
skiej — tak, aby ruch karetek i ruch pieszych nie 
krzyżowały się. W pierwszym etapie, równolegle 
z budową budynku SOR zakłada się budowę Mo-
dułów nr 2a, 2b, 2c, który stanowił będzie zabez-
pieczenie dla działalności SOR-u. Będą tam zlo-
kalizowane takie oddziały jak: Oddział Leczenia 
Jednego Dnia, Oddział Ortopedii, Oddział Chi-
rurgii oraz Oddział Urologii. Te obiekty planu-
jemy oddać do użytkowania na przełomie 2022 
i 2023 roku. 

W kolejnym, drugim etapie dobudowane zostaną 
trzy 5-kondygnacyjne pawilony (Moduły 3a, 3b, 
3c, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c). Zakłada się połączenie 
budynków korytarzem biegnącym przez wszyst-
kie kondygnacje (Moduły 3c, 4c, 5c). Komunikacja 
rozpoczynać ma się holem wejściowym, a kończyć 
strefą buforową z komunikacją pionową przy bu-
dynku SOR-u, łączącą Moduł nr 1 z pozostałą czę-
ścią kompleksu (Moduły 2a, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b). 
Kondygnacja podziemna łącznika będzie stano-
wiła wewnętrzny ciąg komunikacyjny dla potrzeb 
funkcjonowania całego obiektu, łącząc wszystkie 
moduły. 

W Modułach 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b mieścić się będą: 
ambulatorium, apteka szpitalna, diagnostyka ob-
razowa, radiologia zabiegowa, pracownie diagno-
styczne i zabiegowe (w tym pracownie kardiolo-
gii zabiegowej), laboratorium, zaplecze logistyczne 
wraz z komunikacją oraz zapleczem dydaktycznym 
obejmującym sale dydaktyczne i salę audytoryjną. 
W obiektach tych znajdą się następujące oddzia-
ły: Oddział Endokrynologii z Oddziałem Radioizo-
topowym, Pracownia Medycyny Nuklearnej, Od-
dział Chirurgii Naczyń, Oddział Neurochirurgii, 
Oddział Otolaryngologii i Onkologii Laryngolo-
gicznej, Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, 
Oddział Kardiologiczny, Oddział Niewydolności 
Serca, Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardio-
logicznego, Oddział Kardiochirurgii i Transplanto-
logii, Oddział Hipertensjologii, Angiologii i Chorób 
Wewnętrznych, Oddział Diabetologii. Ukończe-
nie tego etapu inwestycji planowane jest na lata 
2025/2026. 

Przed nami kolejne wyznawania, zwłaszcza te zwią-
zane z rozpoczęciem prac budowlanych po wyborze 
wykonawcy. Wierzymy, że w kolejnym sprawozda-
niu Rektora będziemy mogli zaprezentować Pań-
stwu zdjęcia z placu budowy. 

Krystyna Piątkowska
Rafał Staszewski

▲  Schemat budynków Centralnego Zintegrowanego Szpitala 
Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu — centrum 
medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)
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WYDZIAŁ LEKARSKI

akademickim 2019/2020 tak, aby 
rozpoczęły się o czasie i bez za-
mieszania organizacyjnego. Po-
nadto musieliśmy dostosować 
metody i program kształcenia do 
wyraźnie zwiększonej liczby stu-
dentów przyjętych na I rok stu-

diów oraz zwiększonej ich liczby 
na latach wyższych wynikającej z łą-

czenia kierunku z dwóch wydziałów 
lekarskich.

Pomimo tych wyzwań rok akademicki 2019/2020 za-
czynaliśmy pełni optymizmu, planując wolne i stopnio-
we wdrażanie kształcenia on-line oraz udostępnianie 
nagranych materiałów dydaktycznych. Ten optymizm 
towarzyszył nam w dniu 18 grudnia 2020 r. na Spo-
tkaniu Wigilijnym poszerzonego o nowe jednostki Wy-
działu Lekarskiego. 

Przygotowania do roku akademic-
kiego 2019/2020 rozpoczęły się 
już wiosną 2019 r., zaraz po ogło-
szeniu nowego składu Władz 
Dziekańskich na nowy rok aka-
demicki. 

Przed nami stanęły trudne wyzwa-
nia. Przede wszystkim należało sca-
lić kształcenie na kierunku lekarskim 
prowadzonym dotąd zarówno na Wy-
dziale Lekarskim I i na Wydziale Lekarskim 
II, na których występowały pewne różnice progra-
mowe wymagające wyrównania na dalszych latach 
studiów. Oczekiwaliśmy na zmodyfi kowane stan-
dardy kształcenia na kierunku lekarskim, które zo-
stały opublikowane dopiero 21 sierpnia 2019 r. Nie 
można było czekać — pomimo ich braku musieli-
śmy przygotowywać zajęcia dydaktyczne w roku 

▲  Władze Dziekańskie Wydziału Lekarskiego na kadencję 2019/2020. Od lewej: prof. dr hab. Lidia Gil, prof. dr hab. Jacek Wysocki, 
dr hab. Anna Mania, dr hab. Maciej Cymerys
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Zasadnicza zmiana dotknęła 
nas wraz z początkiem pande-
mii COVID-19 w naszym kra-
ju w marcu 2020 r. Zawieszone 
zostały wszystkie zajęcia dy-
daktyczne, a Władze Dziekań-
skie stanęły wobec pytania, czy 
możliwe będzie kontynuowanie 
kształcenia na kierunku lekar-
skim w bieżącym roku akade-
mickim, a także jak to zrobić i ja-
kim obszarom kształcenia nadać 
priorytet. Z podziwem obserwo-
waliśmy, jak coraz liczniejsze za-
kłady i kliniki podejmują kształ-
cenie on-line i e-learning, które 
spotykało się z uznaniem stu-
dentów za jakość i zaangażo-
wanie nauczycieli, a przecież 
wszystko działo się lawinowo, 
nie tak jak ostrożnie planowali-
śmy we wrześniu.

Wielu studentów postanowiło 
nie czekać bezczynnie, ale po-
dejmowali wolontariat w bar-
dzo różnych miejscach systemu 
ochrony zdrowia udowadniając 
nam, że ich wybór studiów le-
karskich nie był przypadkowy. 

W miarę upływu czasu należa-
ło organizować odkładane egza-
miny, które napotykały liczne 
przeszkody techniczne, a sposób 
ich przeprowadzania był syste-
matycznie modyfi kowany przez 
pracowników Centrum Innowa-
cyjnych Technik Kształcenia na 
podstawie szczegółowej analizy 
tych egzaminów, które już się 
odbyły. Cel nadrzędny — zali-
czenie przez wszystkich studen-
tów bieżącego roku studiów zo-
stał osiągnięty, a w przypadku 
VI roku w zaplanowanym przed 
epidemią czasie. Udało się to 
przeprowadzić, a nasi studenci 
pomimo trudnej sytuacji dydak-
tycznej, zdali Lekarski Egzamin 
Końcowy najlepiej w Polsce!

1 Dzień organizacyjny 
dla studentów I roku

2 Immatrykulacja studentów I roku
3 Wigilia Wydziału Lekarskiego, 

grudzień 2019

1

2

3
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W miarę upływającego czasu wracaliśmy w naszych 
działaniach do czekających na procedowanie dok-
toratów na różnym etapie ich 
zaawansowania i podejmowali-
śmy wspólnie z promotorami, re-
cenzentami i członkami komisji 
działania, aby doprowadzać je do 
szczęśliwego ukończenia. 

Spoglądając na miniony rok aka-
demicki mam pełną świadomość, 
że to wszystko nie udałoby się, 
gdyby nie wspaniała postawa wielu osób. Przede 
wszystkim bardzo zaangażowanego Zespołu Pro-
dziekanów wraz z osobami pracującymi nad modyfi -
kacjami programu kształcenia, Członków Rady Wy-
działu odpowiadających szybko na bieżące potrzeby 
Wydziału Lekarskiego oraz Pracowników Dziekana-
tu, którzy tworzyli wspaniały kanał komunikacyjny 
ze studentami i nauczycielami akademickimi. 

Na szczególne słowa uznania zasługują studen-
ci, którzy sprawdzili się w tych trudnych chwi-

lach. Pomagali jako wolontariusze zbierając wie-
le pochwał i słów uznania, szybko wdrażali się 

do korzystania z nowych me-
tod kształcenia, współpracowa-
li z nami nad doskonaleniem 
przyjętych rozwiązań, a przede 
wszystkim spotykali się z nami 
on-line i dyskutowali.

Na zakończenie muszę przyznać, 
że ten niezwykły rok akademic-
ki bardzo wiele nas nauczył — 

solidarności wobec trudnych wyzwań, szybkiej 
reakcji na zmieniające się warunki i otwartości 
na nowe rozwiązania. Miałem nadzieję, że te do-
świadczenia nie będą już potrzebne w roku aka-
demickim 2020/2021, ale bieżące wydarzenia 
wskazują, że nie będzie on łatwiejszy od poprzed-
niego. Dlatego życzę nowym Władzom Dziekań-
skim wytrwałości i skutecznego rozwiązywania 
gromadzących się problemów, a w chwilach spię-
trzenia trudności nadziei, że epidemia kiedyś się 
kończy. 

▼  Wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego dla lekarzy zdających po raz pierwszy, jesień 2020

▼  Liczba testów przeprowadzona przez centrum innowacyjnych 
technik kształcenia dla wydziału lekarskiego (opracowanie: 
dr Beata Buraczyńska-Andrzejewska, Kierownik CITK)

Okres Liczba testów
01.10.2019–15.03.2020 177

20.03.2020–27.07.2020 204

Razem 381 

(z 1610 przeprowadzonych 
dla wszystkich wydziałów)

37 ukończonych 
doktoratów, 

w tym 10 doktoratów 
z wyróżnieniem
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NOWY PROGRAM 
NAUCZANIA DLA 
KIERUNKU LEKARSKIEGO 
OD NABORU 2019/2020

W ramach działalności Zespołu 
ds. integracji studiów na kierun-
ku lekarskim, został powołany ze-
spół do stworzenia nowego pro-
gramu kształcenia w składzie: dr 
hab. Aleksandra Uruska, dr Mag-
dalena Cerbin-Koczorowska i mgr 
Inga Ciastowicz-Tomczak. Nowy 
program kształcenia oparty został 
o model SPICES — czyli o efekty 
uczenia się, które są zgodne z Roz-
porządzeniem MNiSW z 08.2019 r. 
Prace nad nowym programem 
trwały wiele miesięcy, i tak napraw-
dę cały czas się jeszcze toczą. Obję-
ły liczne spotkania z metodykami 
nauczania, nauczycielami, Wła-
dzami Dziekańskimi, studentami 
i absolwentami. W pierwszym kro-
ku została stworzona sylwetka ab-
solwenta UMP, lista chorób oraz 
mapa studiów. Następnie przepro-
wadzono analizę efektów uczenia 
się z podziałem na kluczowy, waż-
ny i poboczny, w kontekście syl-
wetki i przypisaniem poszczegól-
nych efektów do przedmiotów. 
Godziny dydaktyczne zostały obli-
czone z algorytmu, który brał pod 
uwagę rodzaj efektu, czas koniecz-
ny do jego zdobycia przez studen-
ta i ważność w kontekście sylwet-
ki oraz fakt, czy jest realizowany 
na różnych przedmiotach. Powsta-
ły grupy zajęć (łączące przedmioty 
o wspólnych efektach, w celu zinte-
growania i większej efektywności 
nauczania) oraz nowe przedmioty. 
Została powołana rola Tutora, czy-
li Opiekuna grupy. Powstał blok za-
jęć z Profesjonalizmu i komunika-
cji, który realizuje zajęcia na latach 
1–6. W toku studiów planowane jest 
przeprowadzenie dwóch wystanda-
ryzowanych egzaminów z umiejęt-
ności klinicznych pre-OSCE (Ob-

43

4

1

2

3

1 Zajęcia online z Pediatrii
2 Zajęcia online z chirurgii ogólnej 

w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, 
Endokrynologicznej i Onkologii 
Gastroenterologicznej

3 Wolontariat studencki w Klinice Chorób 
Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej

4 Q&A ze studentami

34 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UMP 2019/2020
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jective Standarized Clinical Examination) na 3 roku 
i OSCE na 6 roku. Na koniec w trybie ciągłym odby-
wają się spotkania z koordynatorami przedmiotów, 
gdzie omawiane są metody dydaktyczne i sposoby 
weryfi kacji efektów uczenia się.

Efektem prac na nowym programem poza stworze-
niem ramowego planu studiów na 6 lat jest Prze-
wodnik po opracowywaniu programu studiów.

prof. dr hab. Jacek Wysocki

▲  Pożegnanie Władz Dziekańskich na kadencję 2019/2020

▲  Władze Dziekańskie na kadencję 2020–2024. Od lewej: dr hab. Aleksandra Uruska, dr hab. Maciej Cymerys, dr hab. Anna Mania
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WYDZIAŁ MEDYCZNY

W roku akademickim Wydział Medyczny ukończy-
ło 307 absolwentów wszystkich kierunków, z czego 
86 osób kierunek lekarsko-dentystyczny, 84 osoby 
kierunek elektroradiologia, 62 osoby kierunek die-
tetyka, 28 osób kierunek optometria, 25 osób kie-
runek biotechnologia medyczna, 12 osób kierunek 
techniki dentystyczne oraz 10 osób kierunek pro-
tetyka słuchu.

W roku akademickim 2019/2020 w skład Wydziału 
Medycznego wchodziły 83 jednostki organizacyjne.

W 2020 roku ukazało się 613 pozycji w Bibliografi i 
Publikacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 
spośród pracowników Wydziału Medycznego.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

W roku akademickim 2019/2020 kształcenie stu-
dentów odbywało się na ośmiu kierunkach studiów:

lekarsko-dentystycznym, studia jednolite magi- •

sterskie, stacjonarne i niestacjonarne,
elektroradiologia, studia I i II stopnia stacjonarne  •

oraz studia II stopnia niestacjonarne,
dietetyka, studia I i II stopnia, stacjonarne, •

optometria, studia I i II stopnia, stacjonarne, •

protetyka słuchu, studia II stopnia, stacjonarne, •

biotechnologia medyczna, studia I i II stopnia,  •

stacjonarne,
techniki dentystyczne, studia I stopnia, stacjo- •

narne,
neurobiologia, studia II stopnia, stacjonarne. •

Od października 2019 roku na Wydział Medyczny 
zostały przeniesione 2 kierunki: elektroradiologia 
z Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz dietetyka z Wy-
działu Lekarskiego.

Na wszystkich kierunkach Wydziału studiowało łącz-
nie 1076 studentów, z czego 954 studentów w trybie 
stacjonarnym, a 122 w trybie niestacjonarnym.

Spośród całej społeczności studenckiej naszego Wy-
działu, 4 studentów kierunku lekarsko-dentystycz-
nego odbywało praktyki zagraniczne w ramach pro-
gramu ERASMUS+, natomiast studia w ramach 
programu ERASMUS+ odbywał 1 student z kie-
runku dietetyka oraz 1 student z kierunku lekar-
sko-dentystycznego.

Stanowisko Liczba nauczycieli
adiunkt 131

adiunkt z dr hab. 81

asystent 121

asystent z doktoratem 49

instruktor 4

profesor 38

profesor uczelni 9

profesor zwyczajny 46

starszy wykładowca bez stopnia 14

starszy wykładowca ze stopniem 129

wykładowca 20

wykładowca z doktoratem 2

Razem 644

▼  Liczba nauczycieli Wydziału Medycznego w roku 
akademickim 2019/2020

▲  Kamerun, luty/marzec 2020
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NOMINACJE NA PROFESORA

W październiku 2019 roku zostały wręczone nomi-
nacje na profesora dla następujących osób: w Kli-
nice Dysfunkcji Narządu Żucia Katedry Protetyki 
Stomatologicznej — prof. dr hab. Agacie Czajce-Ja-
kubowskiej, w Katedrze i Zakładzie Histologii i Em-
briologii — prof. dr hab. Marcinowi Rucińskiemu, 
w Klinice Dermatologii Katedry Dermatologii — 
prof. dr hab. Aleksandrze Dańczak-Pazdrowskiej.

Natomiast w grudniu 2019 roku nominacje otrzy-
mali: w I Klinice Kardiologii Katedry Kardiologii — 
prof. dr hab. Krzysztof Błaszyk, w Katedrze i Za-
kładzie Patofi zjologii — prof. dr hab. Katarzyna 
Korybalska, w Katedrze i Klinice Hipertensjologii, 
Angiologii i Chorób Wewnętrznych — prof. dr hab. 
Beata Begier-Krasińska.

Na stanowisko profesora uczelni nominacje otrzy-
mali: w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekar-
skiej — dr hab. Tomasz Karpiński.

W marcu 2020 roku podczas Rady Wydziału Me-
dycznego nastąpiło wręczenie nominacji na stano-
wisko profesora zwyczajnego: w Katedrze Chemii 
i Biochemii Klinicznej — prof. dr hab. Marii Iskrze, 
w Katedrze i Klinice Stomatologii Zachowawczej 
i Endodoncji — prof. dr hab. Annie Surdackiej.

NADANIE TYTUŁU PROFESORA PRZEZ 
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ

21 września 2020 r. Prezydent Rzeczyposolitej Pol-
skiej nadał tytuł profesora nauk medycznych i nauk 
o zdrowiu: dr hab. Agnieszce Słopień z Kliniki Psy-
chiatrii Dzieci i Młodzieży, dr hab. Aleksandrze Su-
walskiej z Katedry Psychiatrii oraz dr hab. Piotrowi 
Leszczyńskiemu z Katedry i Kliniki Reumatologii, 
Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych.

NADANIE STOPNIA NAUKOWEGO 
DOKTORA HABILITOWANEGO NAUK 
MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU, 
W DYSCYPLINIE NAUKI MEDYCZNE

27 listopada 2019 r. powyższy stopień otrzymała 
dr hab. n. med. Dorota Sikorska z Katedry i Kliniki 
Reumatologii i Rehabilitacji.

22 stycznia 2020 r. powyższy tytuł otrzymały: dr 
hab. Patrycja Sosińskiej-Zawierucha — Katedra i Za-
kład Patofi zjologii, dr hab. Dorota Łojko — Katedra 
Psychiatrii Dorosłych, dr hab. Katarzyna Błocho-

wiak — Katedra i Kliniki Chirurgii Stomatologicz-
nej i Periodontologii, dr hab. Andrzej Bugaj — Wyż-
sza Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu.

W dniu 26 lutego 2020 r. tytuł nadano dr hab. Pawło-
wi Kapelskiemu z Zakładu Genetyki w Psychiatrii.

W dniu 24 czerwca 2020 r. powyższy stopień nada-
no dr hab. Magdalenie Roszak z Katedry i Zakładu 
Informatyki i Statystyki.

W roku akademickim 2019/2020 — 52 osoby uzyska-
ły tytuł doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY DLA 
NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 
WYDZIAŁU MEDYCZNEGO

Nagrody indywidualne Rektora UMP za działalność 
naukową za rok 2019 otrzymali: dr Anna Ronij, dr 
hab. Maciej Bura, dr hab. Dorota Formanowicz, dr 
Wiesława Kranc, dr hab. Barbara Poniedziałek, prof. 
Wojciech Golusiński, dr hab. Daniel Zielonka. Zo-
stało wręczonych również 10 nagród zespołowych 
za działalność naukową.

Nagrody indywidualne dydaktyczne Rektora UMP 
otrzymali: prof. Z. Adamski, dr K. Rapalska, dr A. 
Lehmann-Kalata, dr E. Swora-Cwynar, dr D. Mar-
czuk-Krynicka. Wręczono również 6 zespołowych 
nagród dydaktycznych Rektora UMP.

Nagrody specjalne Rektora indywidualne otrzyma-
li: prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz, prof. dr hab. 
Michał Nowicki, prof. dr hab. Maciej Lesiak — nie-
obecny w dniu dzisiejszym, prof. dr hab. Grzegorz 
H. Bręborowicz, prof. dr hab. Jerzy Moczko, dr hab. 
Barbara Więckowska, prof. dr hab. Paweł Bogdań-
ski, prof. dr hab. Krzysztof Drews, dr hab. Piotr 
Rzymski, dr hab. Dariusz Iżycki prof. UMP. Wręczo-
no również 3 zespołowe nagrody specjalne Rektora.

AKCJE CHARYTATYWNE

Na Wydziale Medycznym organizowane są również 
akcje charytatywne. Włączamy się m.in. w świątecz-
ną pomoc dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci 
i Młodzieży prowadzonego przez Siostry „Serafi tki”. 
Akcję corocznie koordynuje dr hab. E. Paszyńska.

Na przełomie lutego i marca 2020 roku, Zakład 
Protetyki Słuchu Katedry Biofi zyki we współpracy 
z Fundacją Uniwersytetu Medycznego Redempto-
ris Missio zrealizował kolejną już misję medyczną 
w odległym Kamerunie „Protetyk Słuchu w Afry-
ce”. Mieści się tam placówka edukacyjna, kształ-
cąca dzieci niedosłyszące, często również z różny-
mi innymi dysfunkcjami. Stanowiła ona bazę dla 
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Projektu, ponieważ mogła zapewnić ciągłość opie-
ki. W założeniu pomoc miała polegać na wykona-
niu diagnostyki, pozyskaniu z Polski dobrej klasy 
aparatów słuchowych i zaopatrzeniu dzieci szkol-
nych. Na miejscu okazało się, że o efektach działań 
będzie stanowić również przeszkolenie rodziców, 
starszych dzieci oraz całego personelu szkoły w pie-
lęgnacji i obsłudze aparatów słuchowych. Przepro-
wadzono szkolenia bezpośrednie oraz nakręcono 
wiele krótkich fi lmów edukacyjnych, które pozosta-
wiono do dyspozycji szkoły. Priorytetem był długo-
terminowy efekt działań pomocowych i zapewnie-
nie efektów dostarczonej pomocy medycznej. Szkołę 
zaopatrzono w odpowiednią ilość baterii i środków 
pielęgnacji aparatów słuchowych. Dzięki zaangażo-
waniu w działania wiodących na rynku fi rm oraz 
wielu osób prywatnych pozyskano aparaty słucho-
we bardzo wysokiej klasy. 

Pomimo bariery językowej, odmiennego słownika 
francuskiego języka migowego, problemów sprzętu, 
przerw w dostawach energii oraz bardzo wysokich 
temperatur przy wilgotności sięgającej 90 procent 
udzielono pomocy ponad 200 pacjentom, w więk-
szości małym dzieciom. 

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy — 
w 2020 roku Sztab Ławica organizował stycznio-
wy fi nał na terenie Międzynarodowych Targów Po-
znańskich. Śladem ubiegłego roku Zakład Protetyki 
Słuchu Katedry Biofi zyki wraz ze studentami wolon-
tariuszami i Kołem Naukowym reprezentował Wy-
dział Medyczny naszego Uniwersytetu. Mieszkańcy 
Poznania i regionu mogli zapoznać się z najnowszy-
mi rozwiązaniami wspomagającymi pacjentów nie-

dosłyszących, zajrzeć do ucha, zobaczyć i dotknąć 
sprzętu medycznego. Zainteresowanie było duże, 
podobnie jak tegoroczne stoisko. Nasi pracownicy 
i studenci wspomagali też pokazy ratownictwa me-
dycznego i straży pożarnej.

WYRÓŻNIENIA DLA NAUCZYCIELI 
AKADEMICKICH

W wielkim plebiscycie Osobowość Roku 2019, któ-
ry w województwie wielkopolskim prowadzi „Głos 
Wielkopolski”, zaszczytną nominację w kategorii 
nauka i III miejsce otrzymał dr hab. Piotr Rzymski 
z Zakładu Medycyny Środowiskowej. Kapituła do-
ceniła badania nad wpływem środowiska na zdro-
wie człowieka i współorganizowanie bloga popular-
nonaukowego dietetyczny.blog.polityka.pl. 

We wrześniu 2020 r. dr hab. P. Rzymski został 
wybrany na ambasadora Universal Scientifi c Educa-
tion and Research Network (USERN) w Polsce.

NAGRODY MINISTRA ZDROWIA ORAZ 
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA 
WYŻSZEGO

W listopadzie 2019 prestiżowe stypendium Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych 
młodych naukowców otrzymał dr hab. Piotr Rzym-
ski z Zakładu Medycyny Środowiskowej. 

W listopadzie 2019 zostały również przyznane na-
grody Ministra Zdrowia dla prof. dr hab. Iwony Ha-

▲  28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
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liny Mozer-Lisewskiej — nagroda za całokształt 
dorobku, oraz dla Zespołu w składzie: prof. dr hab. 
Andrzej Bręborowicz, dr Magdalena Roszak, dr Bar-
bara Kołodziejczak, dr hab. Dominika Kanikowska, 
dr hab. Katarzyna Korybalska, prof. dr hab. Janusz 
Witowski, dr Barbara Kupczyk, prof. dr hab. Marek 
Simon — nagroda zespołowa w zakresie działalno-
ści dydaktycznej.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej na wniosek Ministra Zdrowia, Srebrny Krzyż 
Zasługi otrzymali: prof. dr hab. Maria Iskra, dr hab. 
Piotr Leszczyński, prof. dr hab. Jerzy Moczko, prof. 
dr hab. Michał Nowicki, prof. dr hab. Anna Surdac-
ka. Uroczyste wręczenie odznaczeń miało miejsce 
na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Medycznego 
w dniu 18 grudnia 2019 r. Odznaczonym Srebrne 
Krzyże Zasługi wręczył JM Rektor prof. dr hab. A. 
Tykarski.

W lipcu 2020 roku prof. dr hab. Krzysztof Książek 
otrzymał nominację do Polskiej Nagrody Inteligent-
nego Rozwoju 2020, w kategorii Naukowiec przy-
szłości, za realizację projektu pn.: „Spontaniczne 
starzenie się komórek raka jajnika jako niedocenia-
na determinanta progresji nowotworu: badania na 
modelach in vitro i in vivo”.

W sierpniu 2020 roku dr n. med. Agnieszka Raw-
łuszko-Wieczorek z Katedry i Zakładu Histolo-
gii i Embriologii została nominowana do Polskiej 
Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020, w katego-
rii Naukowiec przyszłości. Nominację do nagro-
dy przyznano za realizację projektu pn.: „Regulacja 
epigenetyczna odpowiedzi na hipoksję w raku jeli-
ta grubego”.

KONFERENCJE

Studenckie Koło Naukowe Dietetyki Klinicznej UMP 
pod nadzorem prof., dr hab. P. Bogdańskiego zorgani-
zowało w 2019 oraz 2020 roku Ogólnopolską Konfe-
rencję Naukową „Dietoterapia Zaburzeń Metabolicz-
nych” pod patronatem JM Rektora UMP, Polskiego 
Towarzystwa Kardiodiabetologicznego oraz Polskie-
go Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości. 

Wychodząc naprzeciw niezwykłym potrzebom pa-
cjentów oraz naszych studentów, związanych z za-
istniałą sytuacją epidemiologiczną, została stworzo-
na platforma — Dietetyk Online UMP — służąca 
prowadzeniu profesjonalnych porad dietetycznych 
oraz edukacji online dla pacjentów i osób zaintere-
sowanych tematyką żywienia człowieka. W pracę 
studenckiej poradni dietetycznej online zaangażo-
wani są zarówno Studenci Koła Naukowego Diete-
tyki Klinicznej jak i studenci chcący w ten sposób 
realizować swoje praktyki śródroczne wakacyjne.

Studenci zaangażowani w SKN Dietetyki Klinicznej 
od kilku lat aktywnie uczestniczą w turnieju diete-
tycznym NUTRIADA, gdzie w roku 2019 grupa re-
prezentantów otrzymała wyróżnienie.

INNE WAŻNE WYDARZENIA

W marcu 2020 roku podczas Rady Wydziału Me-
dycznego obchodzony był Jubileusz prof. dr hab. 
Honoraty Shaw, Dziekana Wydziału Lekarskiego II 
w latach 1999–2005.

Opracowała: Beata Deus

▲  Odznaczeni Srebrnym Krzyżem Zasługi (od lewej): prof. Tomasz Banasiewicz, prof. Maria Iskra, dr hab. Piotr Leszczyński, 
prof. Andrzej Tykarski, prof. Paweł Jagodziński, prof. Leszek Rębała, prof. Anna Surdacka, prof. Michał Nowicki
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WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

tułem profesora, w tym 9 profesora zwyczajnego 
oraz 29 osób ze stopniem doktora habilitowanego, 
w tym 5 na stanowisku prof. UM. W minionym roku 
akademickim na WF stanowisko profesora zwyczaj-
nego uzyskała 1 osoba, 4 osoby uzyskały tytuł na-
ukowy profesora, 2 osoby stopień doktora habilito-
wanego, a stopień doktora 6 osób. 

Odzwierciedleniem rozwoju WF, a także poziomu re-
alizowanego procesu kształcenia, jest awans dwóch 
kierunków studiów realizowanych na WF w Rankin-
gu Kierunków Studiów Perspektywy 2020. Wśród 
kierunków medycznych i o zdrowiu kierunek Farma-
cja naszego Wydziału awansował na pozycję 4 (z 7 
miejsca w 2019 roku), a kierunek Analityka medyczna 
podniósł się na pozycję 2 (z 4 miejsca w 2019 roku).

Dla WF miniony rok akademicki rozpoczął się bar-
dzo pomyślnie. 1 października 2019 roku odbyła się 
uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod bu-
dowę Collegium Pharmaceuticum ziszczając marze-
nia wielu pokoleń farmaceutów. Po odczytaniu aktu 
erekcyjnego i złożeniu pod nim podpisów nastąpi-
ło jego wmurowanie w przygotowanym fragmencie 
ściany budynku. 

OD WMUROWANIA AKTU 
EREKCYJNEGO POD BUDOWĘ 
COLLEGIUM PHARMACEUTICUM 
DO TRADYCYJNEJ WIECHY

Wydział Farmaceutyczny (WF) Uniwersytetu Me-
dycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
(UMP) prowadzi kształcenie ponad 1200 studen-
tów na 5 kierunkach studiów: analityka medyczna 
i farmacja — jako jednolite studia magisterskie, ko-
smetologia — studia pierwszego stopnia i drugie-
go stopnia, analityka kryminalistyczna i sądowa 
— studia pierwszego stopnia oraz wspólnie z Poli-
techniką Poznańską — inżynieria farmaceutyczna 
— studia inżynierskie pierwszego stopnia. Na WF 
prowadzone jest także nauczanie w języku angiel-
skim w ramach programu PharmD (ostatnie dwa 
roczniki) oraz szkolenie podyplomowe w zakresie 
farmacji aptecznej, klinicznej i szpitalnej, a także 
studia podyplomowe: Zioła w profi laktyce i terapii, 
Dietetyka i poradnictwo żywieniowe oraz Podyplo-
mowe Studia Uzupełniające dla Osób Wykwalifi ko-
wanych. W ramach WF działa obecnie 17 katedr i 5 
pracowni o profi lu naukowo-badawczym oraz 1 la-
boratorium. Na WF pracuje obecnie 18 osób z ty-

▲  Od lewej: prof. Edmund Grześkowiak, dyrektor oddziału Poznań fi rmy ALSTAL Mariusz Niewiadomski, Rektor prof. Andrzej Tykarski, 
prof. Anna Jelińska
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2 października odbyła się uroczysta inauguracja roku 
akademickiego 2019/2020. W trakcie tej uroczysto-
ści nasi nauczyciele akademiccy otrzymali wiele wy-
różnień, m.in. Amicus Studentium — dr n. farm. 
Jolanta Długaszewska, Wykładowca Roku — dr n. 
farm. Tomasz Zaprutko. Senat UMP przyznał prof. 
dr hab. Jadwidze Mielcarek Medal Uniwersytetu Me-
dycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
za zasługi dla Uczelni, a za wybitne osiągnięcia dy-
daktyczno-wychowawcze a Nagrodę im. Władysława 
Biegańskiego II stopnia otrzymał profesor Gerard 
Nowak. Senat przyznał również najwyższe uczelnia-
ne wyróżnienie honorowe Złoty Laur Akademicki 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu prof. dr hab. Mariannie Zając oraz 
prof. dr hab. Tadeuszowi Hermannowi. 

Dokonania pracowników WF zostały dostrzeżone 
zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. 
W grudniu 2019 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalno-
ści na rzecz ochrony zdrowia, za osiągnięcia w dzie-
dzinie nauk medycznych zostali odznaczeni przed-
stawiciele WF: prof. dr hab. Ewa Florek, prof. dr hab. 
Elżbieta Nowakowska i prof. dr hab. Barbara Zieliń-
ska-Psuja. Z kolei w styczniu 2020 roku nagrodą 
Ministra Zdrowia dla wyróżniających się nauczy-
cieli akademickich za znaczące osiągnięcia w zakre-
sie działalności naukowej wyróżniona została dr n. 
farm. Magdalena Paczkowska.

Z pewnością do międzynarodowych sukcesów zali-
czyć można osiągnięcie Pani mgr Marty Cykowiak 
z Katedry i Zakładu Biochemii Farmaceutycznej, któ-
ra decyzją Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrigh-
ta została laureatką programu BIOLAB 2020–21. Po-
nadto Phospholipid Research Center w Heidelbergu 
przyznało fi nansowanie projektu badawczego „Pho-
spholipids as excipients in Amorphous Solid Disper-
sions — an attempt to establish hot-melt-extrusion 
for oral formulations of poorly soluble drugs”, które-
go kierownikiem jest dr Paulina Skupin-Mrugalska. 

Rok 2019 to rok wielkiego jubileuszu. Cała społecz-
ność akademicka z wielkim zaangażowaniem przy-
gotowywała się do obchodów jubileuszu 100-lecia na-
uczania farmacji oraz 40-lecia nauczania analityki 
medycznej. Nawiązując do najlepszych tradycji aka-
demickich, 14 listopada 2019 r. w przededniu obcho-
dów jubileuszu, godność Doktora Honoris Causa UMP 
otrzymał prof. Roman Lesyk z Narodowego Uniwer-
sytetu Medycznego im. Daniła Halickiego we Lwowie 
— osoba szczególnie zasłużona, o wysokim statusie 
naukowym, którego praca i osiągnięcia wypełniają 
misję zarówno WF, jak i całego UMP. Laudację wygło-
sił Dziekan WF profesor Edmund Grześkowiak, który 
powiedział m.in.: „Przyjmując w trakcie obchodów ju-
bileuszu 100-lecia Wydziału Farmaceutycznego w po-
czet doktorów honoris causa naszej Uczelni urodzone-
go w Samborze pod Lwowem Pana profesora Romana 

Lesyka (...) dokonujemy bez wątpienia symbolicznego 
transferu wiekowej historii, tradycji i tożsamości po-
znańskiej, uniwersyteckiej farmacji z jej teraźniejszo-
ścią i przyszłością”. Uhonorowanie profesora Romana 
Lesyka jest dowodem na społeczne i międzynarodo-
we zaangażowanie społeczności WF.

STO LAT NAUCZANIA FARMACJI 
ORAZ CZTERDZIEŚCI LAT NAUCZANIA 
ANALITYKI MEDYCZNEJ

15 listopada 2019 r. odbyła się uroczysta Konfe-
rencja Naukowa pt. „100-lecie nauczania farma-
cji oraz 40-lecie nauczania analityki medycznej 
w Poznaniu”. Wzięli w niej udział przedstawicie-
le środowiska farmaceutycznego z całej Polski: 
dziekani wszystkich krajowych wydziałów farma-
ceutycznych, reprezentanci przemysłu farmaceu-
tycznego, a przede wszystkim farmaceuci z Wiel-
kopolski i społeczność WF naszego Uniwersytetu. 
W uroczystości uczestniczyli także przedstawicie-
le władz miasta i regionu, reprezentanci uczelni 
wyższych Poznania oraz licznie reprezentowane 
władze naszego Uniwersytetu. W swoim wystą-
pieniu Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, pro-
fesor Edmund Grześkowiak podkreślił, że jubile-
usz napawa dumą całą wydziałową społeczność, 
a obecny autorytet Wydziału Farmaceutycznego, 
jego renoma, to dorobek wielu pokoleń absolwen-
tów i pracowników na przestrzeni minionych stu 
lat. Z kolei profesor Lucjusz Zaprutko, Przewod-
niczący Komitetu Organizacyjnego nakreślił trzy 
obszary rozwoju farmacji w przyszłości: rozwój 
farmacji ogólnodostępnej z farmaceutą w roli do-
radcy chorego, połączenie farmacji szpitalnej i kli-
nicznej w kierunku farmacji zindywidualizowanej, 
dopasowanej do każdego pacjenta oraz inżynieria 
farmaceutyczna, czyli badania nad lekiem i jego 
wytwarzaniem. Uroczystość uświetnił wykład 
profesor Anity Magowskiej pt. „Wydział Farma-
ceutyczny na przestrzeni jego 100-lecia”. Jubile-
usz 100-lecia stał się okazją do wyróżnienia wielu 
zasłużonych osób: Złoty Krzyż Zasługi — 3 osoby; 
Srebrny Krzyż Zasługi — 2 osoby, Brązowy Krzyż 
Zasługi — 7 osób, Medal Srebrny za Długoletnią 
Służbę- 1 osoba, Medale 100-lecia Uniwersytetu 
Poznańskiego — 20 osób. Przyjaciele WF — osoby 
i/lub fi rmy zostały uhonorowane „kryształowymi 
laurami”. Z tej okazji powstały także dwa opraco-
wania książkowe, wydane przez Wydawnictwo Na-
ukowe UMP — 100-lecie studiów farmaceutycznych 
w Poznaniu. Wydział Farmaceutyczny i Oddział Ana-
lityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karo-
la Marcinkowskiego w latach 2004–2018; pod red.: 
Anity Magowskiej, Tomasza Goślińskiego, Izabe-
li Muszalskiej, Lucjusza Zaprutko oraz Moździerz 
i pióro. O poznańskiej farmacji akademickiej z okazji 
jej 100-lecia; pod red.: Anity Magowskiej, Izabeli 
Muszalskiej, Magdaleny Ogrodowczyk, Tomasza 
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Goślińskiego, Lucjusza Zaprutko, które będą wspa-
niałym dokumentem dla przyszłych pokoleń.

Pracownicy Wydziału byli także organizatora-
mi konferencji naukowych o zasięgu międzyna-
rodowym i ogólnopolskim. W roku akademickim 
2019/2020 odbyła się m.in. VII Ogólnopolska Kon-
ferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Farmakoekono-
mika szansą na zbilansowanie wydatków systemu 
opieki zdrowotnej w Polsce” (22 listopada 2019 r.); 
organizator — Katedra i Zakład Farmakoekonomi-
ki i Farmacji Społecznej oraz III Poznańska Konfe-
rencja pt. „Współczesna analityka farmaceutyczna 
i biomedyczna w ochronie zdrowia” (Konferencja 
on-line, 4–5 czerwca 2020 r.); organizator — Kate-
dra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej. 

Każdego roku, od 55 lat na WF odbywa się Wydziało-
wy Konkurs Prac Magisterskich. Corocznie, absolwen-
ci rywalizują o laury konkursowe na Wydziale, aby 
później, zdobywca I miejsca mógł prezentować wyniki 
swojej pracy na konkursie ogólnopolskim, organizo-
wanym przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne 
oraz Naukową Fundację Polpharmy. Ten jubileuszo-
wy konkurs, objęty honorowym patronatem przez 
JM Rektora UMP prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego, 
w sposób szczególny włączył się w obchody Jubileuszu 
100-lecia uniwersyteckich studiów farmaceutycznych 
w Poznaniu i 40-lecia kierunku Analityka Medyczna. 
Wyróżniającą częścią uroczystości były wystawa foto-
grafi i prezentująca 55-letnią tradycję wydziałowych 
konkursów, wykład pt. „Dlaczego warto dbać o mi-
krobiom jelitowy?” (dr hab. Hanna Tomczak), a także 
wspomnienia prof. dr. hab. Michała Umbreita, pomy-
słodawcy i inicjatora tych studenckich konkursów. 

Olbrzymim osiągnięciem WF jest realizacja mię-
dzynarodowego i międzysektorowego projektu OR-
BIS w ramach programu Horizon 2020 — MSCA-RI-
SE. Koordynowanie przez Uniwersytet Medyczny 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prac ze-
społu skupiającego przedstawicieli dziesięciu insty-
tucji partnerskich z siedmiu krajów jest nie tylko 
zaszczytem, ale przede wszystkim wielkim wyzwa-
niem i nowym doświadczeniem. Na podkreślenie 
zasługuje olbrzymie zaangażowanie Pani prof. Ja-
niny Lulek wraz z Zespołem Projektu ORBIS. 

WF jest także benefi cjentem Narodowego Centrum 
Nauki (NCN). W roku akademickim 2019/2020 
NCN przyznało pracownikom Naszego Wydziału 
8 grantów (5 x MINIATURA 3, OPUS 16, OPUS 18 
i SONATA 15), na łączną kwotę 3 709 844,00 zł.

WF, podobnie jak cała Uczelnia, kraj i świat, musiał 
zmierzyć się także z pandemią koronawirusa. Zaję-
cia na WF odbywały się zdalnie, z wykorzystaniem 
platformy Teams. Niewątpliwym osiągnięciem jest 
to, że pomimo trudności i ograniczeń, udało się zre-
alizować wszystkie zajęcia przewidziane progra-

mem studiów oraz większość prac magisterskich 
w formie doświadczalnej a także obowiązkowe 
praktyki studenckie.

Wielu studentów WF włączyło się w akcję wolonta-
riatu — pomocy w Uczelnianym Laboratorium Ko-
ronawirusa, w aptekach i laboratoriach szpitalnych 
oraz w Sanepidzie. Także pracownicy WF włączyli 
się do walki z pandemią, m.in. poprzez przygoto-
wanie setek litrów płynów do odkażania rąk i po-
wierzchni, opracowanie monografi i farmakopeal-
nej dla płynu do odkażania oraz poprzez rzetelną, 
uczciwą pracę zdalną ze studentami. W tym cza-
sie prodziekani WF odbywali regularne spotkania 
ze starostami lat wszystkich kierunków studiów, co 
pozwoliło na kontrolę procesu nauczania i natych-
miastową reakcję na zaistniałe nieprawidłowości. 

W tym trudnym dla wszystkich okresie odbyły się 
także wybory władz Uczelni i Wydziału Farmaceu-
tycznego. 

Zwieńczeniem mijającego roku akademickiego jest 
tradycyjna „wiecha”, która zawisła nad Collegium 
Pharmaceuticum, w dniu 22 września 2020 r. Jak 
podkreślił w swoim wystąpieniu JM Rektor, profe-
sor Andrzej Tykarski „…symboliczne zawieszenie 
wiechy oznacza ukoronowanie 70-letnich wysiłków 
władz naszej Uczelni o stworzenie godnego miejsca 
dla Wydziału Farmaceutycznego”. Jest to co prawda 
pierwszy etap budowy, na który składają się Colle-
gium Pharmaceuticum I oraz Centrum Innowacyjnej 
Technologii Farmaceutycznej. Z wielkim zadowole-
niem i satysfakcją uczestnicy tego spotkania przy-
jęli zapewnienie JM Rektora, że wiecha nad Colle-
gium Pharmaceuticum II zawiśnie w 2022 roku, co 
daje nam nadzieję, na przeniesienie się całego WF 
do Collegium Pharmaceuticum w 2023 roku. 

Podsumowując, również tematyką budowlaną, pra-
gniemy odwołać się do słów twórcy nowoczesnej ar-
chitektury Le Corbusiera „Nowy Jork ma taką od-
wagę i entuzjazm, że wszystko można zacząć od 
nowa, powrócić na plac budowy i przemienić w coś 
jeszcze większego, coś doskonalszego”. I my głęboko 
wierzymy, że Wydział Farmaceutyczny ma poten-
cjał, entuzjazm i siłę by — w nowych murach — da-
lej owocnie się rozwijać. Niech przedstawione osią-
gnięcia potwierdzają, że systematyczna, wytrwała 
praca i zaangażowanie będą dalej umacniały i do-
skonaliły Nasz Wydział. Wszystkim Koleżankom 
i Kolegom dziękujemy za zaangażowanie w rozwój 
WF oraz życzymy dalszych osiągnięć i sukcesów.

Dziekan i Prodziekani
Wydziału Farmaceutycznego

prof. dr hab. Edmund Grześkowiak,
prof. dr hab. Anna Jelińska, 

dr hab. Violetta Krajka-Kuźniak
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pierwszy w historii Wydziału Nauk 
o Zdrowiu egzamin dyplomowy 
dla kierunku pielęgniarstwo miał 
strukturę egzaminu OSCE (Ob-
jective Structured Clinical Exa-
mination), czyli Obiektywnego 
Strukturyzowanego Egzaminu 
Klinicznego. Pracownicy Centrum 

Symulacji Medycznej, Katedry Pie-
lęgniarstwa i Katedry i Zakładu Edu-

kacji Medycznej opracowali zasady, 
wytyczne i scenariusze stacji tzw. wy-

sokiej i niskiej wierności, w tym z udziałem 
pacjentów symulowanych. Od 30 czerw-

ca do 2 lipca 2020 r. w Centrum Sy-
mulacji Medycznej Uniwersytetu 

Medycznego do egzaminu dyplo-
mowego przystąpiło 99 studen-

tów kierunku pielęgniarstwo. 
Pozwoliło to na organizację tej 
formy egzaminów na kolejnych 
kierunkach. 

W roku 2019/2020 na Wydzia-
le Nauk o Zdrowiu studiowało 

łącznie 2086 studentów, w tym: 

Rok akademicki 2019/2020 to rok 
Jubileuszu 45-lecia powstania Wy-
działu Nauk o Zdrowiu.

10 czerwca 1975 Rektor Akade-
mii Medycznej w Poznaniu prof. 
dr hab. Roman Góral wydał za-
rządzenie w sprawie utworzenia 
Wydziału Pielęgniarstwa.

Niestety, sytuacja epidemiczna w kra-
ju nie pozwoliła na organizację uroczy-
stej gali jubileuszowej, a także wpłynęła na 
codzienną organizację pracy, zwłaszcza 
procesu dydaktycznego, nauczycieli 
akademickich, studentów oraz pra-
cowników administracji. 

W dniu 30 marca 2020 r. na Wy-
dziale Nauk o Zdrowiu została 
przeprowadzona pierwsza w Po-
znaniu obrona pracy magister-
skiej w trybie on-line. 

Względy sanitarno-epidemiolo-
giczne sprawiły również, że po raz 
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na studiach stacjonarnych pierwszego 
stopnia 724, na studiach stacjonarnych 
jednolitych magisterskich 256, oraz na 
studiach drugiego stopnia: 625 na stu-
diach stacjonarnych i 454 na studiach 
niestacjonarnych. 

Dyplom ukończenia studiów otrzyma-
ło 689 absolwentów, w tym 243 dyplom 
licencjata, a 455 dyplom magistra. 

Studenci WNoZ w roku akademickim 
2019/20 nie tylko z sukcesem studio-
wali nauki medyczne, o czym świad-
czą zdobywane przez nich nagrody, 
ale również intensywnie angażowa-
li się w działalność studenckich kół 
naukowych, wolontariat związany ze 
zwalczaniem COVID-19 czy liczne ak-
cje charytatywne czego przykładem są 
między innymi:

I miejsce w Ogólnopolskim Konkur- •

sie Wiedzy i Umiejętności Studentów 
Fizjoterapii Patrycji Kozak, Pauliny 
Spera i Agnieszki Łużnej, studentek 
II roku studiów magisterskich na kie-
runku fi zjoterapia,
zorganizowana przez studentów kie- •

runku fi zjoterapia akcja charytatywna 
„Przez masaż do serca. Fizjo Alexowi”,
zaangażowanie studentów kierun- •

ku ratownictwo medyczne w 28. Fi-
nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 

Pracownicy Wydziału dbali o rozwój 
naukowy studentów zrzeszony w Stu-
denckich Kołach Naukowych. Mimo 
trwającej pandemii członkowie STN 
Neurofi zjologów działający przy Zakła-
dzie Patofi zjologii Narządu Ruchu pod 
opieką prof. J. Hubera, zorganizowa-
li we wrześniu 2020 r., już po raz pią-
ty, międzynarodową konferencję Fron-
tiers in Neurology, Neurophysiology 
and Neuropharmacology.

1 Pierwsza w Poznaniu obrona mgr on-line
2 Zdjecie z immatrykulacji 2019/2020
3 Akcja charytatywna studentów 

Ratownictwa — 28. fi nał WOSP
4 Statuetka za zajęcie I miejsca 

w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy 
i Umiejętności Studentów Fizjoterapii

5 Akcja charytatywna studentów Fizjoterapii — 
„Przez masaż do serca. Fizjo Alexowi”

1

1

2

2

44 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UMP 2019/2020



45SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UMP 2019/2020

3

3 4

55



46 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UMP 2019/2020

▲  Uczestnicy Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem”

Przykładem aktywność i szerokich zainteresowań 
pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału 
Nauk o Zdrowiu są organizowane konferencje takie 
jak Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Kulturowe 
uwarunkowania opieki nad pacjentem”, której orga-
nizatorami było Miasto Poznań, Katedra Nauk Spo-
łecznych i Humanistycznych oraz Zakład Filozofi i 
Medycyny i Bioetyki Uniwersytetu Medycznego im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, która odbyła 
się 26 lutego 2020 r. czy 3. Międzynarodowa Kon-
ferencja „Innowacje w terapii zajęciowej. Dostęp-
ność jako przestrzeń współpracy interdyscyplinar-
nej i interprofesjonalnej”, która odbyła się w dniach 
3 i 4 marca 2020 r.

Miniony rok akademicki to również szeroka dzia-
łalność edukacyjna związana bezpośrednio z ob-
szarem klinicznym czego przykładem mogą być 
kolejne edycje międzynarodowych warsztatów 

„Minimalnie Inwazyjna Chirurgia Miednicy Mniej-
szej — „krok po kroku”, organizowanych z inicjaty-
wy prof. Macieja Wilczaka przez Klinikę Zdrowia 
Matki i Dziecka. 

Rozwój naukowych pracowników Wydział odzwier-
ciedlają uzyskane tytuły i stopnie naukowe oaz 
zdobyte granty np. projekt dr. hab. Marcina Mo-
skalewicza „Zarządzanie czasem przez pacjenta on-
kologicznego w trakcie chemioterapii”, który zwy-
ciężył w konkursie Polskiej Ligi Walki z Rakiem 
„Onkogranty III”.

W roku akademickim 2019/2020 tytuł profesora 
uzyskały 2 osoby, stopień doktora habilitowanego 
również 2 osoby a stopień doktora 13 osób. 

prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
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WYBORY 2020

rosław Walkowiak. Na stanowisku Kanclerza 
Kolegium Nauk Farmaceutycznych miejsce prof. 
Lucjusza Zaprutko, który z mocy Ustawy nie mógł 
już kandydować, zajęła prof. dr hab. Judyta Cie-
lecka-Piontek.

Od 1 września 2020 r. funkcję Prorektora ds. Stu-
denckich sprawuje prof. dr hab. Edmund Grześ-
kowiak, a Prorektora ds. Dydaktyki prof. dr hab. 
Małgorzata Kotwicka. Prorektorem ds. Nauki 
i Współpracy z Zagranicą został prof. dr hab. Mi-
chał Nowicki. Ponadto nastąpił powrót do funkcji 
Prorektora ds. Klinicznych, co jest niezwykle istot-
ne w kontekście budowy Centralnego Zintegrowa-
nego Szpitala Klinicznego. Stanowisko to powierzo-
no prof. dr. hab. Zbigniewowi Krasińskiemu, 
którego zakres obowiązków uzupełnia współpraca 
z regionem. Funkcję Prorektora ds. Szkoły Doktor-
skiej i Kształcenia Podyplomowego objęła prof. dr 
hab. Ewa Wender-Ożegowska, a funkcję Prorek-
tora ds. Organizacji, Promocji i Rozwoju, pełni de-
biutująca we władzach Uczelni prof. dr hab. Doro-
ta Zozulińska-Ziółkiewicz.

Kolegium Elektorów składające się ze stu przedsta-
wicieli społeczności akademickiej wybrało w dniu 
3 marca 2020 r. prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskie-
go na stanowisko Rektora Uniwersytetu Medycz-
nego im. Karola Marcinkowskiego na kadencję 
2020–2024. Profesor Andrzej Tykarski otrzymał 
w staraniach o reelekcję 93 na 99 oddanych głosów.

Pomimo trudności związanych z narastającą epide-
mią społeczność naszego Uniwersytetu dokonała 
wyboru nowych władz Uczelni na kolejną kadencję. 
Choć istniały utrudnienia związane z koniecznością 
zachowania reżimu sanitarnego, wybory przebiega-
ły sprawnie, przybierając niekiedy formułę zdalne-
go głosowania.

W czerwcu 2020 r. Senat UMP pozytywnie zaopi-
niował kandydatury trzech kanclerzy oraz sześciu 
prorektorów. Dzięki tej decyzji funkcję Kanclerza 
Kolegium Nauk Medycznych ponownie piastuje 
prof. dr hab. Marek Ruchała. Podobny zaszczyt 
spotkał Kanclerza Kolegium Nauk o Zdrowiu - 
funkcję tę po raz drugi objął prof. dr hab. Ja-
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Wyboru władz dziekańskich 
dokonali także przedstawi-
ciele poszczególnych wydzia-
łów. Na czele Wydziału Lekar-
skiego stanął dr hab. Maciej 
Cymerys, nowym dziekanem 
Wydziału Medycznego został 
dr hab. Wiesław Markwitz, 
Wydziałem Farmaceutycz-
nym kieruje prof. dr hab. 
Anna Jelińska, a stanowi-
sko dziekana Wydziału Nauk 
o Zdrowiu przypadło prof. 
dr. hab. Ryszardowi Mar-
ciniakowi. W skład zespo-
łów prodziekańskich weszli: 
dr hab. Anna Mania oraz 
dr hab. Aleksandra Uru-
ska na Wydziale Lekarskim, 
prof. dr hab. Paweł Bog-
dański, dr hab. Agnieszka 
Przystańska oraz dr hab. 
Jakub Żurawski na Wydzia-
le Medycznym, dr hab. Vio-
letta Krajka-Kuźniak oraz 
dr hab. Justyna Gorno-
wicz-Porowska na Wydzia-
le Farmaceutycznym, dr hab. 
Ewa Baum, dr hab. Przemy-
sław Lisiński oraz dr hab. 
Zbigniew Żaba na Wydziale 
Nauk o Zdrowiu.

W wyniku wyborów przepro-
wadzonych wśród społecz-
ności akademickiej człon-
kami Senatu na kadencję 
2020–2024 zostali: prof. dr 
hab. Tomasz Banasiewicz, 
prof. dr hab. Waldemar Bob-
kowski, prof. dr hab. Wie-
sław Bryl, prof. dr hab. Judy-
ta Cielecka-Piontek, prof. dr 
hab. Tomasz Kotwicki, prof. 
dr hab. Maciej Krawczyński, 
prof. dr hab. Maciej Lesiak, 
prof. dr hab. Michał Nowic-
ki, prof. dr hab. Marek Rucha-
ła, prof. dr hab. Beata Stanisz, 
prof. dr hab. Dorota Zozuliń-
ska-Ziółkiewicz, prof. dr hab. 
Ryszard Żaba, dr Magdalena 
Cerbin-Koczorowska, dr hab. 
Maciej Cymerys, dr hab. Ja-
rosław Szydłowski, dr hab. 
Marcin Żarowski, dr hab. Ja-
kub Żurawski, mgr Krysty-
na Piątkowska, mgr Szymon 
Tomczak, Sandra Fabianow-
ska, Damian Kamiński, Olga 
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Pilor, Martyna Turalska. Z głosem doradczy w Se-
nacie zasiadają także: prof. dr hab. Edmund Grześ-
kowiak, prof. dr hab. Anna Jelińska, prof. dr hab. 
Małgorzata Kotwicka, prof. dr hab. Zbigniew Kra-
siński, prof. dr hab. Ryszard Marciniak, prof. dr 
hab. Jarosław Walkowiak, prof. dr hab. Ewa Wen-
der-Ożegowska, prof. dr hab. Maciej Wilczak, prof. 
dr hab. Jacek Wysocki, prof. dr hab. Katarzyna 
Ziemnicka, dr hab. Wiesław Markwitz, dr hab. Ma-
ciej Kaźmierczak, dr hab. Barbara Stawińska-Wi-
toszyńska, dr Rafał Staszewski, dr Waldemar 
Szwarczyński, dr Paweł Uruski, mgr Barbara Ma-
ciałowicz, Martyna Piszczek.

Zmiany zaszły także w strukturze organizacyjnej 
Szkoły Doktorskiej. Nową Dyrektor została prof. 

dr hab. Ewa Wender-Ożegowska, a jej zastępca-
mi prof. dr hab. Tomasz Gośliński i dr hab. Mi-
chał Karlik.

Rozbudowie uległ pion władz administracyjnych, 
który od nowego roku akademickiego tworzą: dr 
Rafał Staszewski (Dyrektor Generalny), mgr 
Barbara Maciałowicz (Dyrektor ds. Finanso-
wych — Główny Księgowy), mgr Krystyna Piąt-
kowska (Dyrektor ds. Budowy CZSK i Współpracy 
ze Szpitalami Klinicznymi), dr Paweł Uruski (Dy-
rektor ds. Administracji), mgr inż. Krzysztof Ko-
strzyński (Zastępca Dyrektora ds. Technicznych), 
mgr inż. Maciej Konieczny (Zastępca Dyrektora 
ds. Operacyjnych) oraz mgr inż. Magdalena Fer-
tig (Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych).

▲  Gratulacje od Przewodniczącej Komisji Wyborczej prof. dr hab. Ewy Nowak-Markwitz
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UCZELNIA W WALCE Z PANDEMIĄ

Na świecie było tyle dżum, co wojen. 
Mimo to dżumy i wojny zastają ludzi 

zawsze tak samo zaskoczonych. 

Albert Camus „Dżuma”

Epidemia koronawirusa spowodowa-
ła, że standardowa działalność Uniwer-
sytetu, tak jak i innych uczelni, decyzją 
władz państwowych została zawieszona. Ale 
społeczność Uniwersytetu Medycznego, jego władze, 
pracownicy, studenci, rozumiejąc swoją misję nie-
sienia pomocy potrzebującym w trudnym czasie, od 
pierwszych dni pandemii przystąpili do działania.

Wzrost liczby zakażonych koronawirusem i wzrost 
liczby chorych na COVID-19 na początku pandemii 
był wielkim sprawdzianem dla systemu służby zdro-
wia, którego Uniwersytet Medyczny ze swoimi Szpi-
talami Klinicznymi jest integralną częścią. W utwo-
rzonym Jednoimiennym Szpitalu Zakaźnym przy ul. 
Szwajcarskiej Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, 
Hepatologii i Niedoborów Odporności, która na co 
dzień pracuje na bazie Oddziału Zakaźnego Wie-
lospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa 
Strusia, a jest jednostką Uniwersytetu Medycznego 
znalazła się na pierwszej linii frontu walki z koro-
nawirusem. Utworzony całodobowy SOR Zakaźny, 
gdzie w apogeum epidemii przyjmowano około 100 
chorych obsługiwali głównie pracownicy Kliniki: le-
karze, pielęgniarki, diagności, ratownicy i wolonta-
riusze — studenci Uniwersytetu. To właśnie dzię-
ki naukowemu zapleczu Kliniki pod kierownictwem 
profesor Iwony Mozer-Lisewskiej wdrażano tutaj 
najnowocześniejsze leczenie najciężej chorych.

Już 13 marca Wojewoda Wielkopolski Łukasz Miko-
łajczyk i Rektor Uniwersytetu Medycznego profesor 
Andrzej Tykarski podpisali porozumienie o współpra-
cy, które dotyczyło wolontariatu studentów Uniwersy-
tetu Medycznego i ich udziału w walce z epidemią. Na 
apel Rektora odpowiedziało 500 studentów wszyst-
kich kierunków studiów głównie lekarskiego, pielę-
gniarstwa, ratownictwa medycznego, farmacji, a tak-
że analitycy o specjalności diagnostyka laboratoryjna. 
Po odpowiednim przeszkoleniu, wyposażeniu w środ-
ki ochrony osobistej wolontariusze pomagali w szpi-
talach, aptekach szpitalnych, stacjach sanitarno-epi-
demiologicznych i w uczelnianych laboratoriach. 
Łącznie wolontariat objął swoim zasięgiem 1360 wo-

lontariuszy. Na uwagę zasługuje fakt, 
że studenci Uniwersytetu Medycz-
nego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu byli realizatorami sze-
regu inicjatyw oddolnych takich 
jak Koronalia, koronazgłowy.pl czy 
Wolontariat na zdrowie. 

Rektor, profesor Andrzej Tykarski 
w porozumieniu z Wojewodą zadekla-

rował gotowość Uczelni do wykonywa-
nia oznaczeń w kierunku wirusa SARS-CoV-2. 

Jak wiadomo na początku epidemii to właśnie brak 
laboratoriów wykonujących testy był największym 
problemem. Koncepcja prof. dr hab. Małgorzaty Ko-
twickiej, i zaangażowanie prof. dra hab. Krzysztofa 
Książka sprawiły, że w ciągu 4 dni na bazie Uczelnia-
nego Centrum Aparaturowego UMP powstało wy-
specjalizowane laboratorium wirusologiczne klasy 
BSL-2+ wykonujące testy diagnostyczne. Początkowo 
laboratorium wykonywało testy u osób przebywają-
cych w kwarantannie. Dziś Uczelniane Laboratorium 
Koronawirusa (ULKA), uruchomione jako jedno 
z pierwszych w Wielkopolsce, pracuje dla 25 szpitali, 
jest na liście laboratoriów COVID prowadzonej przez 
Ministerstwo Zdrowia. Wraz z upływem czasu Labo-
ratorium zaczęło wykonywać około 500 testów na 
dobę a wyniki przekazywać w ciągu 24 godzin. 

Następnie dzięki zaangażowaniu prof. dra hab. 
Grzegorza Dworackiego uruchomiono Laborato-
rium Przeciwciał Koronawirusa (LePKa), które wy-
konuje badania serologiczne identyfi kujące prze-
ciwciała IgA i IgG specyfi czne dla koronawirusa 
SARS-CoV-2. Badanie te wykonuje Zakład Immu-
nologii UMP metodą ilościową (test ELISA), którą 
oznacza się poziom danych przeciwciał. Badania są 
odpłatne dla wszystkich a bezpłatne dla personelu 
medycznego szpitali klinicznych.

Medyczny Punkt Pobrań Drive-Th ru to kolejna inicja-
tywa Uniwersytetu Medycznego w walce z koronawi-
rusem. Punkt powstał 29 kwietnia jako pierwszy w Po-
znaniu i Wielkopolsce bezpłatny punkt pobrań dla 
grup ryzyka. Z trzech stanowisk korzystać mogą za-
równo osoby podjeżdżające samochodami jak i pieszo. 

Zespół naszego Uniwersytetu we współpracy z fi rmą 
CodeLab stworzył serwis dla osób z ostrymi objawa-
mi sugerującymi zakażenie wirusem SARS-CoV-2. 
Korzystanie z serwisu jest darmowe i anonimowe. 
Po wypełnieniu odpowiednich pól można uzyskać 
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zalecenia o postępowaniu oparte na wytycznych 
Ministerstwa Zdrowia. Wszystkie informacje są do-
stępne na stronie internetowej Uniwersytetu.

Konieczność długotrwałego pozostawania w domu, 
szczególnie dla osób starszych, jest szczególnie dole-
gliwa. Dlatego Dzięki zaangażowaniu prof. Katarzyny 
Wieczorowskiej-Tobis uruchomiony został interneto-
wo-telefoniczny punkt konsultacyjny dla osób star-
szych. Zaangażowali się w niego studenci kierunków 
lekarskiego i farmacji, a z czasem też studenci kierun-
ku terapia zajęciowa. Studenci wolontariusze pod kie-
runkiem wykładowców identyfi kowali potrzeby osób 
starszych, uwzględniając warunki domowo środowi-
skowe, doradzali możliwe zajęcia, aktywności, które 
pozwalały aktywniej spędzać czas w odosobnieniu.

W Poradni Zdrowia Psychicznego UMP 12 psychia-
trów, psychologów i psychoterapeutów wspierało 
on-line studentów i pracowników w kryzysach zwią-
zanych ze skutkami epidemii. Specjaliści skupiali się 
na udzielaniu porad związanych z redukcją stresu 
tak, żeby w trudnych warunkach kontynuować za-
dania zawodowe i w dobrym zdrowiu psychicznym 
wrócić do pracy i nauki po wygaśnięciu epidemii. 

Wielkim wysiłkiem nauczycieli akademickich udało 
się kontynuować nauczanie. Sprawnie przeszliśmy 
na nauczanie zdalne i przygotowywanie zajęć w for-
mie e-learningu dla wszystkich kierunków i progra-
mów, w tym anglojęzycznych. Pozwoliło nam na to, 
uruchomione w 2018 r. Studio Nagrań. Wielu na-
szych studentów miało możliwość obrony pracy ma-
gisterskiej czy licencjackiej w formule on-line, dzięki 
determinacji zespołu dziekańskiego Wydziału Nauk 
o Zdrowiu. Pierwsza obrona on-line odbyła się już 30 
marca 2020 r. Byliśmy też w gronie pierwszych uczel-
ni w Polsce, która w reżimie sanitarnym wróciła do 
realizacji ćwiczeń klinicznych. Szereg wydarzeń pla-
nowanych w formule stacjonarnej przeniosło się do 
wirtualnej rzeczywistości pokazując, że nawet w tak 
trudnym czasie nie zwalniamy i w tym obszarze. 

Prace Senatu Uniwersytetu Medycznego dzięki spraw-
nemu procedowaniu zmian sankcjonujących możli-
wość głosowań internetowych trwały nieprzerwanie, 
pozwalając na zapewnienie funkcjonowania Uczelni. 

Ze szczególną troską o studentów i pracowników na-
szej uczelni staraliśmy się wzmocnić kanały komuni-
kacyjne, czego przykładem był wydawany Dziennik 
Epidemii Koronawirusa pn. „Nie damy się w UMP”. 
Biuletyn redagowany przez prof. Michała Nowickiego 
stał się nie tylko świadectwem podejmowanych dzia-
łań, ale przede wszystkim pozwolił na sprawne ko-
munikowanie funkcjonowania Uczelni w wielu obsza-
rach. Strona Uczelni została przeredagowana celem 
uwypuklenia wszelkich informacji poświęconych sy-
tuacji epidemicznej. Wydawane były specjalne komu-
nikaty z zaleceniami sanitarnymi opracowane przez 

zespół ekspertów pod kierunkiem prof. dr hab. Iwony 
Mozer-Lisewskiej i prof. dra hab. Jacka Wysockiego. 

Publikacje naukowe, prace badawcze czy też eks-
perckie komentarze dla mediów stanowią jeden 
z obszarów, który defi niuje nie tylko profesjona-
lizm, ale i wkład w zrozumienie otaczającej nas rze-
czywistości. Mnogość materiałów redakcyjnych czy 
też fi lmowych w których przygotowanie zaangażo-
wani byli nasi pracownicy podkreśla siłę oddziały-
wania Uczelni na otoczenie społeczne.

Mając na względzie troskę o personel medyczny 
decyzją Władz Uczelni dom studencki Hipokrates 
przekształcony został w hotel dla medyków, któ-
rzy nie chcieli narażać swoich bliskich i mieli obawy 
związane z powrotem do domu. 

Nierozerwalnie funkcjonowanie Uniwersytetu Me-
dycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
związane jest ze szpitalami klinicznymi. Należy pod-
kreślić, że 5 Szpitali Klinicznych Uniwersytetu Me-
dycznego w czasie epidemii starało się pracować tak, 
żeby pomóc wszystkim pacjentom z innymi schorze-
niami nie narażając ich na kontakt z koronawirusem. 
Dyrekcje wszystkich placówek niezwłocznie po wy-
buchu epidemii wprowadziły systemy zabezpieczeń 
przed zakażeniem w postaci triage pacjentów przy 
wejściach, opracowano także procedury ograniczające 
możliwości odwiedzin pacjentów czy też szereg zasad 
organizacyjnych. Troską Dyrektorów szpitali klinicz-
nych od samego początku była i jest ochrona przed 
zakażeniem wszystkich pracowników uniwersytec-
kich placówek oraz studentów. Od tego zależy w dużej 
mierze stan opieki nad pacjentami w uniwersyteckich 
placówkach ale także szybki i sprawny powrót do nor-
malnego funkcjonowania szpitalnych oddziałów. 

W związku z umieszczeniem Ginekologiczno-Po-
łożniczego Szpitala Klinicznego UM w Poznaniu 
oraz Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM 
w Poznaniu w wykazie, o którym mowa w art. 7 
ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.):

w strukturze Ginekologiczno-Położniczego Szpi- •

tala Klinicznego UM w Poznaniu utworzono Od-
dział Izolacyjny Położniczo-Ginekologiczny oraz 
Oddział Izolacyjny Noworodka II, przeznaczone 
wyłącznie do leczenia pacjentów z podejrzeniem 
lub zakażeniem  wirusem  SARS-CoV-2,
w strukturze Szpitala Klinicznego im. Karola Jon- •

schera UM w Poznaniu na podstawie decyzji Wo-
jewody Wielkopolskiego wyodrębniono łóżka dla 
pacjentów z podejrzeniem SARS-CoV-2.

prof. dr hab. Michał Musielak
Prorektor ds. Promocji i Współpracy z Regionem
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UCZELNIANE LABORATORIUM 
KORONAWIRUSA

Uczelniane Laboratorium Koronawi-
rusa to jednostka będąca jednym 
z największych w Polsce laborato-
riów diagnostycznych, wyspecja-
lizowanych w diagnostyce mo-
lekularnej wirusa SARS-CoV-2. 
Laboratorium rozpoczęło swoją 
działalność 20 marca tego roku, 
po zaledwie 4 dniach przygotowań 
i łącznie 6 dniach od podjęcia decy-
zji o jego ustanowieniu. 

Tak szybki proces decyzyjny oraz zbudowanie 
od podstaw nowoczesnego laboratorium wirusolo-
gicznego były możliwe dzięki wykorzystaniu bazy lo-
kalowej, i w dużej części aparaturowej, Uczelnianego 
Centrum Aparaturowego. Centrum to jest funkcjonu-
jącym od kilku lat w strukturach Uniwersytetu Me-

dycznego wieloprofi lowym laborato-
rium badawczym typu core-facility. 

Dużego wsparcia udzieliły nam 
w tamtych dniach inne jednost-
ki organizacyjne Uczelni, użycza-
jąc trzy aparaty do reakcji PCR, de-
dykowane do posiadanych przez 

nas w tamtym czasie testów diagno-
stycznych. Inna Katedra wypożyczyła 

swój automatyczny izolator kwasów nu-
kleinowych. Jesteśmy bardzo wdzięczni za 

te gesty solidarności, które pozwoliły nam bez 
zbędnej zwłoki rozpocząć działalność diagnostyczną. 

Trzeba jednak przyznać, że w pierwszych tygo-
dniach funkcjonowania laboratorium, proces dia-
gnostyki koronawirusa na jego kluczowym etapie, 

nasze możliwości 
diagnostyczne sięgają

1500 
próbek dziennie

blisko

80
naukowców

blisko

112 000
próbek
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tj. izolacji materiału genetycznego, wykonywany był 
tylko ręcznie. Było to spowodowane ograniczenia-
mi w dostawach odpowiednich odczynników i zesta-
wów do izolacji automatycznej. 

Najważniejszym ogniwem, w procesie tworzenia La-
boratorium koronawirusa byli jednak od samego po-
czątku ludzie. Na apel Władz Uczelni o wsparcie, od-
powiedziało kilkudziesięciu pracowników naukowych 
Uniwersytetu Medycznego, od magistrów do profeso-
rów, oraz studentów różnych kierunków i wydziałów. 
Dominowali wśród nich przyszli diagności laborato-
ryjni, biotechnolodzy i lekarze. Wkrótce do naszego 
grona dołączyli pracownicy i studenci Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza, Instytutu Chemii Bioorganicz-
nej oraz Instytutu Ochrony Roślin. Studenci wolon-
tariusze obsadzili stanowiska związane z rejestracją 
pacjentów, a działania administracyjne laboratorium 
koordynowali i koordynują po dziś dzień delegowani 
do tych zadań pracownicy administracyjni Uczelni. 

Sześć miesięcy, które upłynęło od pierwszego dnia na-
szej pracy wiele zmieniło w funkcjonowaniu laborato-
rium. Zaczynaliśmy od około stu, stu pięćdziesięciu 
próbek dziennie. Dziś nasze możliwości diagnostycz-
ne sięgają półtora tysiąca próbek dziennie. Wyniki te-
stów wydajemy w ciągu 12 godzin, a w przypadku pró-
bek pilnych, wynik wydajemy w czasie do 6 godzin. 
Ten progres był możliwy dzięki stopniowo zdobywa-
nemu doświadczeniu, udrożnieniu dostaw zestawów 
do izolacji RNA i testów PCR oraz kolejnym inwesty-
cjom. Baza aparaturowa laboratorium wzbogaciła się 
o 3 kolejne, ultranowoczesne aparaty do reakcji PCR 
oraz 2 automaty do izolacji RNA. Trzeci zrobotyzowa-
ny, wysokoprzepustowy automat do izolacji wraz z te-
stami na dziesięć tysięcy reakcji przekazała Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

Dzięki tym zabiegom oraz — przede wszystkim — 
codziennej, wytężonej pracy blisko 80 naukowców, 
diagnostów laboratoryjnych, studentów i pracowni-
ków administracji, w laboratorium, do końca wrze-
śnia przeprowadzono analizę blisko stu dwunastu ty-
sięcy próbek, wydając ponad cztery tysiące wyników 
pozytywnych. Dziś, nasze laboratorium jest liderem 
w diagnostyce koronawirusa w Wielkopolsce. Zlece-
niodawcami badań było do dnia dzisiejszego kilka-
dziesiąt placówek ochrony zdrowia z naszego regionu. 
Tym jednak, co od samego początku było i jest najlep-
szym wyznacznikiem jakości pracy naszego laborato-
rium, jest profesjonalizm, zaangażowanie i poczucie 
solidarności społecznej jego kadry. Można by rzecz, 
że unikatową cechą osób, które zgłosiły chęć pracy 
w laboratorium było to, że nie chciały lub zwyczajnie 
nie potrafi ły stać obojętnie w obliczu rozwijającej się 
pandemii. Oraz to, że chciały wykorzystać swoją wie-
dzę i umiejętności dla wsparcia lokalnej służby zdro-
wia i mieszkańców naszego regionu. 

prof. dr hab. Krzysztof Książek 
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MOBILNY PUNKT POBRAŃ 
DRIVE-THRU

Mobilny Punkt Pobrań Drive-Th ru 
to kolejna inicjatywa Uniwersyte-
tu Medycznego w walce z korona-
wirusem. W odpowiedzi na zapo-
trzebowanie pacjentów i sytuację 
epidemiczną jako pierwsi w Po-
znaniu i Wielkopolsce 29 kwiet-
nia 2020 r. po niespełna 2 dniach 
organizacji wykonaliśmy pierwsze 
pobrania wymazów z nosogardła, ce-
lem diagnostyki w kierunku infekcji ko-
ronawirusem, u pacjentów podjeżdżających 
samochodem. Ideą punktu było wykonanie wyma-
zu w szybki i bezpieczny sposób, przy minimalnym 
narażeniu na zakażenie osób pobierających wy-
maz. Badania wykonywane w mobilnym punkcie 
przeznaczone są dla grup ryzyka-pacjentów podej-
rzewających zakażenie z jednoczesnymi objawami 
ostrej infekcji wirusowej. Gdy była możliwość pro-

wadziliśmy również badania prze-
siewowe u personelu medycznego. 
Kwalifi kacje do badań odbywały 
się na początku na podstawie wy-
wiadu telefonicznego weryfi ku-
jącego zasadność wykonania ba-
dania, a każdorazowo wymagana 

była rejestracja z zapisami na kon-
kretne godziny. Aktualnie na bada-

nie kieruje Lekarz Rodzinny

Odpowiadając na potrzeby pacjentów od 4 
maja wprowadzona została możliwość przeprowa-
dzania badań u współpasażerów, przy założeniu, że 
kierowca i współpasażerowie mieszkają w jednym 
gospodarstwie domowym. 

W czerwcu, w trosce o zdrowie studentów doko-
nano przeorganizowania punktu poboru, tak by 
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umożliwić obsługę pacjenta nie posiadającego środ-
ka transportu. Studenci mieli wykonywany wymaz 
przy okazji badań przesiewowych przed praktyka-
mi wakacyjnymi, czy w sytuacji pojawienia się ob-
jawów oraz jako personel medyczny, gdy pracowali 
w ramach wolontariatu. Wspieramy również moż-
liwość diagnostyki pacjentów szpitalnych, którzy 
mają pojawić się na planowych zabiegach, na reha-
bilitacji bądź w sanatoriach. 

Z kolei w październiku, wycho-
dząc naprzeciw znacznemu wzro-
stowi potrzeb (bardzo duży wzrost 
zachorowań), zostały wydłużone 
godziny pracy punktu oraz zwięk-
szono ilość miejsc do wykonywa-
nia wymazów. Od 60–90 wyma-
zów dziennie w maju, do ok. 550 
wymazów dziennie w paździer-
niku — ten wielokrotny wzrost badań był możliwy 
dzięki bardzo ciężkiej pracy osób zaangażowanych 
w tworzenie i działanie punktu.

Obecnie punkt został rozszerzony do trzech sta-
nowisk. Dwa dedykowane pojazdom oraz jedno dla 
pieszych, które umożliwia badanie osób niezmoto-
ryzowanych. Z racji bardzo dobrego rozplanowania 
ruchu i maksymalnie wydłużonych godzin funkcjo-
nowania nasz punkt stał się największym w Wiel-
kopolsce stale działającym punktem. 

Od momentu uruchomienia mobilnego punktu do 
końca września 2020 r. pobrano 16 272 wymazów 
przy zaangażowaniu kilkunastu osób wykonują-
cych wymazy (pielęgniarek i studentów) oraz kilku-
dziesięciu Wolontariuszy.

Przedsięwzięcie nie miałoby możliwości powodze-
nia gdyby nie synchronizowanie pracy z punktem 
call-center obsługującym infolinię dla pacjentów. 
Nieoceniony wkład wszystkich wolontariuszy nad-
zorowanych przez mgra Piotra Ziemaka, tysiące 
odebranych i wykonanych połączeń telefonicznych 
zasługują na najwyższe uznanie. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że bez 
wsparcia pracowników Uczelni, fi rm i instytucji ze-
wnętrznych, które nieodpłatnie zaangażowały się 
w prace organizacyjne związane z przygotowaniem 
i logistyką punktu drive-thru, przedsięwzięcie to 
mogłoby pozostać w sferze planów. 

dr hab.n.med. Aleksandra Uruska

Dziękujemy

Od momentu uruchomienia 
mobilnego punktu do końca 
września 2020 roku pobrano 

16 272 wymazów
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STUDENCI WOLONTARIUSZE

Pod koniec sierpnia 2020 r. tymi słowami JM Rek-
tor prof. dr hab. Andrzej Tykarski podziękował wo-
lontariuszom naszej Uczelni, za po-
stawę, jaką wykazali się w trakcie 
prawie 6-miesięcznej pracy wolon-
taryjnej w ramach walki z korona-
wirusem. 

Wzrost zakażeń COVID-19 spowo-
dował kłopoty szpitali klinicznych 
oraz szpitali miasta z zapewnieniem wystarczającej 
liczby personelu celem realizacji rekomendacji epide-
miologicznych. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację 
decyzją JM Rektora z dnia 12.03.2020 r. zainicjowa-
no projekt wolontariatu jako odpowiedź na potrzeby 
nadzorowanych podmiotów leczniczych oraz stacji 
sanitarno-epidemiologicznych. 

WOLONTARIAT STUDENCKI

Ponad 1300 studentów w 30 podmiotach świad-
czyło pomoc w walce z COVID-19, angażując się 
w pracę na rzecz szpitali klinicznych i miejskich, sta-
cji sanitarno-epidemiologicznych, gabinetów Pod-
stawowej Opieki Zdrowotnej, aptek i laboratoriów 
szpitalnych, Uczelnianego Laboratorium Korona-
wirusa, punktu drive-thru czy też internetowego 
punktu konsultacyjnego dla seniorów. 

Wielu z naszych studentów zdecydowało się także 
na świadczenie wolontariatu w miejscu swojego za-
mieszkania. Koordynację projektu od samego po-
czątku wspierała Przewodnicząca Rady Uczelnianej 
Samorządu Studenckiego Pani Martyna Piszczek, 
stanowiąc nieocenione wsparcie organizacyjne dla 
pracowników Uczelni. Decyzją Władz Uczelni nad-
zór nad projektem sprawowała Dyrektor ds. Admi-
nistracji mgr Krystyna Piątkowska. 

Prawie sześciomiesięczna koordynacja działań wo-
lontariuszy nie byłaby możliwa dzięki nieocenio-
nemu zaangażowaniu pracowników podmiotów 
leczniczych, którzy przyjęli na siebie zadania opie-
kunów studentów wolontariuszy. 

O wyjątkowości i sile wolontariatu szpitalnego zor-
ganizowanego w murach Uczelni świadczy nie tyl-
ko liczba zaangażowanych studentów, ale przede 
wszystkim Ich odpowiedzialność i zaangażowanie. 
Sytuacja w której wszystkim nam przyszło się zna-
leźć, pokazała, że nasi studenci wykazali się dojrza-
łością. Są dumą Uczelni i zasługują na najwyższe 
uznanie. 

Dominika Bazan, Alicja Florkowska 
Koordynatorki wolontariatu 

z ramienia UMP 

Nie liczy się to ile posiadasz, 
ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz.

Pomagając innym pomagasz i sobie. 
Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, 
niż go zastaliście.

Robert Baden-Powell

Swoją postawą w walce w epidemią 
wykazali się Państwo nie tylko wielką 
dojrzałością, ale i sumiennością 
oraz zaangażowaniem. Państwa 
starania i profesjonalne podejście 
do realizacji powierzonych 
zadań zasługują na najwyższe 
uznanie. Proszę przyjąć 
serdeczne podziękowania za trud 
i poświęcenie. Jesteśmy dumni, 
że społeczność akademicką 
Uniwersytetu Medycznego im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
tworzą tak wyjątkowi studenci. 
Życzę Państwu optymizmu 
i wykorzystania zdobytego 
doświadczenia w przyszłości, 
z pełnym przekonaniem, że dzięki 
takim osobom jak Państwo świat 
staje się lepszy.

prof. dr hab. Andrzej Tykarski 
JM Rektor

Ponad 1300 studentów 
w 30 podmiotach
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KORONALIA UMP

Koronalia UMP — studencka inicjatywa wsparcia 
poznańskich medyków powstała 14 marca 2020 
roku jako grupa na Facebooku z inicjatywy (ów-
czesnego) Starosty VI roku kierunku Lekarskiego 
UMP — lek. Piotra Filberka. Była to spontaniczna, 
oddolna inicjatywa wolontariatu studenckiego przy 
Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu. Nazwa Koronalia to nawiąza-
nie do corocznych Juwenaliów, które są 
świętem studentów. Była to odpo-
wiedź na krzywdzące opinie poja-
wiające się w przestrzeni 
publicznej sugerujące, 
że studenci kierun-
ków medycznych nie 
potrafi ą przestrzegać 
zaleceń zdrowotnych, 
czas wolny od zajęć 
wykorzystują na zaba-
wę i nie poddają się kwa-
rantannie. 

Grupa ta, w ciągu kilku dni 
skupiła ponad 1000 studen-
tów wszystkich kierunków 
i lat studiów z naszego Uniwer-
sytetu i służyła do przekazy-
wania sobie najważniejszych 
informacji, ustalania i infor-
mowania o kolejnych działa-
niach i tworzeniu nowych inicjatyw. 

Była to pierwsza na taką skalę, tak szybko i tak do-
brze zorganizowana inicjatywa studencka w Polsce. 
W krótkim czasie pomysły i działania studentów 
UMP stały się inspiracją dla przedstawicieli innych 
Uczelni.
Zespół koordynujący 

lek. Piotr Filberek — inicjator ca- •

łej akcji, lek. Remigiusz Domin, 
lek. Karolina Frąckowiak, 
lek. Piotr Kalkowski, lek. Krzysz- •

tof Kanabaj, lek. Marcin Kiszka, 
lek. Jakub Kramek,
lek. Natalia Krawczyk, Katarzyna  •

Leszczyńska — studentka VI roku kierunku le-
karskiego,
Jan Niziński — student VI roku kierunku lekar- •

skiego, Martyna Piszczek — studentka VI roku 
kierunku lekarskiego. W skład zespołu weszli 
obecni lub byli działacze i działaczki kilku orga-
nizacji studenckich (RUSS, STN, Leczymy z Mi-
sją, IFMSA-Poland Oddział Poznań), którzy po-
łączyli siły i wykorzystując swoje doświadczenie 
z pracy na różnych obszarach, wspólnie, ponad 
podziałami, rozpoczęli koordynowanie całego 
przedsięwzięcia.

Ogromnym wsparciem dla całego zespołu były:
pani mgr Dominika Bazan — Kierowniczka Dzia- •

łu Promocji i Karier UMP,
pani mgr Alicja Florkowska — Biuro Obsługi Dzie- •

kana Wydziału Lekarskiego.

Do zadań zespołu należało między innymi: raporto-
wanie bieżących działań i inicjatyw oraz przekazywa-

nie najważniejszych informacji, kontakt 
ze studentami — wolontariuszami, 

w tym odpowiadanie na wiadomo-
ści, które przez pierwsze 

dni działalności po-
jawiały się w liczbie 
setek na dobę, kon-
takt z mediami, pra-

ce nad umową dla stu-
dentów-wolontariuszy, 

która w ostatecznej wer-
sji została zaakceptowana 

przez studentów, dyrekcję 
szpitali oraz przedstawicieli 

władz Uczelni, kontakt z przed-
stawicielami władz Uczelni oraz 

z Dziekanatem i Działem Promo-
cji i Karier, opracowanie arty-

kułów medycznych i wyników 
badań naukowych, przekazy-
wanie informacji i ustaleń stu-

dentom-koordynatorom z po-
szczególnych szpitali, porządkowanie 

grupy na facebooku, akceptowanie nowych zapro-
szeń oraz postów (grupa od początku była tylko pry-
watna, w celu uniknięcia nieporozumień lub dezin-
formacji przyjmowane były tylko osoby z naszego 
Uniwersytetu lub związane z naszym Uniwersyte-

tem, to wymagało pracochłonne-
go procesu weryfi kacji zaproszeń 
o przyjęcie do grupy), koordynowa-
nie wszystkich zespołów działają-
cych w ramach Koronaliów, koor-
dynowanie i wsparcie wszystkich 
inicjatyw studenckich pojawiają-
cych się i omawianych na grupie.

Obszary działań
Koronalia UMP stały się źródłem wielu niezwykłych 
inicjatyw oraz pomysłów na konkretną pomoc reali-
zowanych przez studentów z naszej Uczelni. 

KORONAZGLOWY.PL 

Akcja koronazglowy.pl, była bezpośrednio koor-
dynowana przez studentów i absolwentów naszej 
Uczelni. Przyłączyli się do niej później także przed-
stawiciele innych uniwersytetów medycznych. 
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Podsumowanie akcji to m.in.:
492 placówki na terenie całej Polski, które otrzy- •

mały pomoc.
81 860 uszytych i przekazanych maseczek. •

1210 przekazanych maseczek FFP1. •

3541 przekazanych przyłbic. •

934 litrów płynów do dezynfekcji. •

Powstało także Centrum Obróbki Tekstyliów we 
współpracy z Uniwersytetem Artystycznym w Po-
znaniu.

Pozyskani zostali liczni partnerzy oraz Patronat Na-
czelnej Izby Lekarskiej, Prezydenta Miasta Poznania 
oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. 

WOLONTARIAT NA ZDROWIE!

„Wolontariat na zdrowie!” miał na celu udziele-
nie koniecznego wsparcia środowisku medyczne-
mu podczas walki z pandemią COVID-19. Pracow-
nicy ochrony zdrowia z poznańskich szpitali mogli 
zgłaszać swoje potrzeby poprzez stosowny formu-
larz oraz za pomocą całodobowej infolinii, a przy-
dzielony wolontariusz, po zapoznaniu się z zakre-
sem obowiązków, zobowiązywał się do wykonania 
określonych zadań. Działania pozaszpitalne, do 
których zgłaszali się studenci obejmowały: opiekę 
nad dziećmi, pomoc seniorom, pomoc osobom z nie-
pełnosprawnościami, zakupy, wyprowadzanie zwie-

rząt, organizacja ubrań dla pacjentów COVID+ prze-
bywających w szpitalach, dyżury w magazynie WIL, 
segregacja, przyjmowanie, wydawanie i transport 
sprzętu medycznego w ramach koronazglowy.pl.

szycie maseczek •  — Poznań- szyjemy masecz-
ki przy wsparciu Uniwersyteckie Stowarzyszenie 
Onkologii Multidyscyplinarnej,
tłumaczenie wytycznych •  (wszystkie przetłu-
maczone przez studentów UMP dokumenty znaj-
dują się na stronie koronazglowy.pl w zakładce 
tłumaczenia).

Najważniejsze przetłumaczone przewodniki i bro-
szury to:

Przewodnik dotyczący wykorzystania aparatów  •

do znieczulenia jako respiratory — tłumaczenia 
naszych studentów zostało zamieszczone na stro-
nie głównej Polskiego Towarzystwa Anestezjolo-
gii i Intensywnej Terapii.
Wytyczne postępowania u krytycznie chorych doro- •

słych z COVID-19 oraz infografi ki do wytycznych, 
które przygotowało Surviving Sepsis Campaign.
Podręcznik z wytycznymi z Chin dotyczącym pre- •

wencji i leczenia COVID-19 (w samym marcu po-
brany ponad 4,5 tys. razy!).
Studentka UMP zebrała ponad 30 nauczycieli-ko- •

repetytorów i wyszła z inicjatywą korepetycji dla 
licealistów, z których dochód był przekazany na 
koronazglowy.pl.
Koronaliści •  — inicjatywa studenta UMP, która 
polegała na pisaniu anonimowych listów do cho-
rych na COVID-19, aby podnieść ich na duchu.
Zachęcanie i aktywne oddawanie krwi w Regio- •

nalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Poznaniu.

Katarzyna Leszczyńska 
Studentka VI roku kierunku lekarskiego
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UNIWERSYTET NA RZECZ SENIORÓW

Rok akademicki 2019/2020 ob-
fi tował w szereg działań skiero-
wanych na rzecz środowiska se-
nioralnego nie tylko Poznania 
i Wielkopolski. 

II edycja Medycznego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku zgromadzi-
ła ponad 90 słuchaczy, na tradycyjnie 
organizowane w murach Uczelni wykła-
dy i warsztaty w ramach projektu Senioral-
ni. Poznań niezmiennie cieszyły się wielką popular-
nością. Pierwsze wykłady dotyczyły m.in. starzenia 
narządowego i najczęstszych chorób w starości oraz 
problemów lekowych i ich konse-
kwencji. Wśród uczestników prze-
prowadzono m.in. badania ankie-
towe dotyczące pobieranych leków 
celem przygotowania dedykowane-
go wykładu poświęconego ziden-
tyfi kowanym problemom zwłasz-
cza tym dotyczącym samoleczenia. 
Niewłaściwe stosowanie leków 
OTC i suplementów diety przez osoby starsze jest 
częstą przyczyną braku efektywności farmakotera-
pii w związku z powstającymi interakcjami. 

Listopad 2019 roku zapisał się w kartach Uczel-
ni organizacją pierwszej konferencji o charakterze 
sztuki teatralnej pod nazwą „Dla ludzi z doświad-
czeniem — to jest czas dla Seniorów!”, Wydarzenie 
to zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, Komendę Wojewódzką 
Policji w Poznaniu, Fundację Santander Bank Pol-
ska i Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu honorowym patronatem objął 
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Ma-
rek Woźniak. W imieniu gospodarza miejsca gości 
przywitał reprezentujący JM Rektora prof. dr hab. 
Michał Musielak Prorektor ds. Promocji i Współ-
pracy z Regionem. W rolach głównych przed zgro-
madzonymi seniorami z Poznania i Wielkopolski 
wystąpili znakomici aktorzy Teatru Nowego w Po-
znaniu — Michał Grudziński i Sebastian Grek wraz 
z reprezentantami Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu, Komendy Wojewódzkiej Straży Pożar-
nej w Poznaniu, Fundacji Santander Bank Polska, 
Skody Auto Lab, Uniwersytetu Medycznego im. Ka-
rola Marcinkowskiego w Poznaniu w osobach prof. 
dr hab. Katarzyny Wieczorowskiej-Tobis — pełno-

mocnika Rektora ds. Medyczne-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
i dr n. farm. Agnieszka Neuman-
n-Podczaski z Katedry i Klini-
ki Medycyny Paliatywnej, Woje-
wódzkiego Inspektoratu Inspekcji 

Handlowej w Poznaniu, Okręgowej 
Rady Adwokackiej w Poznaniu i Cen-

trum Inicjatyw Senioralnych w Pozna-
niu. W ramach przygotowanego przed-

stawienia teatralnego przestrzegano jak 
wystrzegać się różnych zagrożeń, jak unikać niebez-
piecznych sytuacji i dbać o swoje zdrowie. Po zakoń-
czonym przedstawieniu Seniorzy mieli okazji sko-

rzystać z przygotowanych stoisk 
profi laktycznych.

W ramach MUTW prowadzone 
były też działania z zakresu profi -
laktyki zdrowotnej, a także nawią-
zana została współpraca między-
pokoleniowa pomiędzy osobami 
starszymi — słuchaczami MUTW 

i studentami zrzeszonymi w Studenckim Kole Na-
ukowym „Geriatria i Medycyna Paliatywna”. W ra-
mach tej współpracy słuchacze po wykładach pro-
wadzonych w ramach MUTW mieli możliwość 
wzięcia udziału w dodatkowych spotkaniach, w ra-
mach których mogli zadawać pytania dotyczące 
stosowanych przez siebie leków i suplementów die-
ty. Spotkania te prowadzone były przy udziale far-
maceuty — eksperta w zakresie farmakoterapii ge-
riatrycznej i opieki farmaceutycznej, który czuwał 
merytorycznie nad przebiegiem spotkań ze studen-
tami. W ramach tych spotkań studenci uczyli się, 
jak rozmawiać z osobą starszą i zdobywali praktycz-
ną wiedzę z zakresu podstaw farmakoterapii nato-
miast osoby starsze miały możliwość nawiązania 
pozytywnej relacji z osobami młodszymi. Wspo-
mnieć należy, że efektem nawiązanej współpracy 
międzypokoleniowej są nadal trwające kontakty se-
niorów ze studentami.

Czas pandemii zakłócił możliwość realizacji planów 
związanych ze spotkaniami wykładowymi i posta-
wił przez społecznością akademicką nowe wyzwa-
nia. W ramach działań edukacyjnych już w marcu, 
tuż po wybuchu pandemii, pracownicy Pracowni 
Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej 
stworzyli Internetowo-Telefoniczny Punkt Konsul-

II edycja Medycznego 
Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku zgromadziła 
ponad 90 słuchaczy



60 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UMP 2019/2020

tacyjny „Studenci seniorom”, w którym wolontariu-
sze studenci — wspólnie wydziału lekarskiego i far-
macji (wspólnie, ponieważ interdyscyplinarność 
jest jednym z walorów edukacyjnych projektu) od-
powiadali na pytania osób starszych i ich opieku-
nów związane ze stosowaniem leków. Zastosowa-
no możliwość połączeń nie tylko telefonicznych, ale 
i połączeń wideo przy pomocy dostępnych komuni-
katorów Podczas pierwszego połączenia w ramach 
itPK studenci zbierali wywiad, następnie przygo-
towywali odpowiedzi i rekomendacje, które dys-
kutowane były z wykwalifi kowana kadrą Katedry, 
po czym ponownie łączyli się z osobami starszymi 
w umówionym terminie, aby przekazać swoje zale-
cenia. Z czasem do projektu włączyli się studenci 

terapii zajęciowej oraz studenci anglojęzyczni. Ak-
tualnie, na tej bazie przygotowywane jest rozwiąza-
nie, które pozwoli na stałe wdrożenie takiej usługi 
dla osób starszych. 

Mając na względzie jak izolacja społeczna ograni-
cza codzienne funkcjonowanie Pracownicy Katedry 
i Kliniki Medycyny Paliatywnej przygotowali mate-
riały fi lmowe skierowane do seniorów i dla opieku-
nów osób starszych w tym trudnym dla wszystkich 
czasie. Autorzy podpowiadają w nich jak dbać o for-
mę umysłową oraz jak ćwiczyć funkcje poznawcze 
z osobą starszą w życiu codziennym.

prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis

▲  Internetowo-Telefoniczny Punkt Konsultacyjny „Studenci seniorom”
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ZMIANY ORGANIZACYJNE

WYDZIAŁ LEKARSKI

Utworzono:
1. Instytut Chirurgii, w skład którego wchodzi:

Klinika Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczy- –
niowej, Angiologii i Flebologii,
Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, –
Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej  –
i Onkologii,
Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej. –

Utworzenie Instytutu, nastąpiło z jednoczesnym: 
przekształceniem Katedry i Kliniki Chirurgii Ogól- •

nej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroentero-
logicznej w Klinikę Chirurgii Ogólnej, Endokryno-
logicznej i Onkologii Gastroenterologicznej;
przekształceniem Katedry i Kliniki Urologii i On- •

kologii Urologicznej w Klinikę Urologii i Onkolo-
gii Urologicznej;
likwidacją Katedry Chirurgii Ogólnej, Naczynio- •

wej i Transplantacyjnej.

2. Instytut Pediatrii, w skład którego wchodzi:
Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób  –
Metabolicznych;
Klinika Kardiologii Dziecięcej; –
Klinika Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tęt- –
niczego;
Klinika Endokrynologii i Reumatologii Dziecięcej; –
Klinika Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojo- –
wego;
Klinika Onkologii, Hematologii i Transplanto- –
logii Pediatrycznej;
Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej; –
Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej  –
i Immunologii Klinicznej;
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej; –
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pe- –
diatrycznej;
Zakład Radiologii Pediatrycznej; –
Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dzie- –
cięcej;
Zakład Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa  –
Pediatrycznego.

Utworzenie Instytutu, nastąpiło z jednoczesną: 
likwidacją Katedry Pediatrii I; –
likwidacją Katedry Pediatrii II; –
likwidacją Katedry Pediatrii III; –
wyłączeniem Kliniki Anestezjologii i Intensyw- –
nej Terapii Pediatrycznej ze składu Katedry Ane-
stezjologii i Intensywnej Terapii;

wyłączeniem Zakład Radiologii Pediatrycznej ze  –
składu Katedry Radiologii Ogólnej i Zabiegowej;
wyłączeniem Kliniki Otolaryngologii Dziecię- –
cej z Katedry Otolaryngologii, Chirurgii Głowy, 
Szyi oraz Onkologii Laryngologicznej;
przekształceniem Katedry i Kliniki Chirurgii,  –
Traumatologii i Urologii Dziecięcej w Klinikę 
Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej.

Zlikwidowano:
Zakład Neuroimmunologii Klinicznej w Katedrze  •

Neurologii;
Zakład Anestezjologii Doświadczalnej w Katedrze  •

Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

WYDZIAŁ MEDYCZNY

Utworzono:
w Zakładzie Genetyki w Psychiatrii Katedry Psy- •

chiatrii:
Pracownię Poradnictwa Genetycznego w Psy- –
chiatrii,
Pracownię Biomarkerów Białkowych, –
Pracownię Genomiki i Transkryptomiki w Psy- –
chiatrii;

w Katedrze i Klinice Chirurgii Głowy, Szyi i Onko- •

logii Laryngologicznej:
Pracownię Audiologii Onkologicznej, –
Pracownię Foniatryczno-Logopedyczną, –
Pracownię Chirurgii Rekonstrukcyjnej; –

Klinikę Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej. •

Przekształcono: 
Katedrę Chemii i Biochemii Klinicznej w Katedrę  •

i Zakład Chemii Medycznej i Medycyny Laborato-
ryjnej, z jednoczesną likwidacją:

Zakładu Biochemii Klinicznej i Medycyny Labo- –
ratoryjnej,
Zakładu Chemii Ogólnej, –
Zakładu Biologii i Chorób Cywilizacyjnych, –
i pozostawieniem dotychczasowych Pracowni 
jako pracowni Katedry i Zakładu Chemii Medycz-
nej i Medycyny Laboratoryjnej;

Katedrę i Klinikę Hipertensjologii, Angiologii  •

i Chorób Wewnętrznych w Katedrę Hipertensjologii, 
poprzez wyodrębnienie w jej ramach Kliniki Hiper-
tensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych i ut-
worzenie Zakładu Patofi zjologii Starzenia i Chorób 
Cywilizacyjnych;
w Katedrze Stomatologii Dziecięcej z Klinki Sto- •

matologii Dziecięcej wyłączono Pracownię Przed-
klinicznej Stomatologii Dziecięcej i włączono się ją 
w strukturę Zakładu Stomatologii Grup Ryzyka;
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Katedra i Klinika Reumatologii i Rehabilitacji  •

połączyła się z Katedrą i Klinika Reumatologii 
i Chorób Wewnętrznych. Po połączenia jednostka 
działa jako Katedra i Klinika Reumatologii, Reha-
bilitacji i Chorób Wewnętrznych.

Zlikwidowano:
Klinikę Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń  •

i Chirurgii Plastycznej i wchodzący w jej skład 
Ośrodek Kształcenia Klinicznego w Medycynie 
Ratunkowej w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Na-
czyniowej i Transplantacyjnej.

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

Zlikwidowano:
Katedrę i Zakład Naturalnych Surowców Leczni- •

czych i Kosmetycznych i wchodzącą w jej skład 
Pracownię Kosmetologii Praktycznej.

Utworzono:
Katedrę i Zakład Kosmetologii Praktycznej i Pro- •

fi laktyki Chorób Skóry.

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Utworzono:
Pracownię Filozofi i Zdrowia Psychicznego w Ka- •

tedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych;
Pracownię Fizjoterapii Wieku Rozwojowego w Ka- •

tedrze i Klinice Neurologii Wieku Rozwojowego;
Zakład Symulacji Medycznej; •

Zakład Terapii Zajęciowej. •

Przekształcono:
Zakład Spondyloortopedii i Biomechaniki Kręgo- •

słupa w Klinikę Ortopedii Kręgosłupa Dorosłych;
Katedrę i Zakład Edukacji Medycznej w Katedrę  •

Edukacji Medycznej, poprzez wyodrębnienie w jej 
ramach Zakładu Edukacji Medycznej i włączenie 
Zakładu Symulacji Medycznej;
Katedrę Prawa Medycznego, Organizacji i Zarzą- •

dzania w Opiece Zdrowotnej w Katedrę i Zakład 
Prawa Medycznego i Farmaceutycznego.
Katedrę Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa  •

Pediatrycznego w Zakład Auksologii Klinicznej 
i Pielęgniarstwa Pediatrycznego.

Zlikwidowano:
Zakład Biologii Zaburzeń Lipidowych w Katedrze  •

Biologii i Ochrony Środowiska;
Katedrę Geriatrii i Gerontologii i wchodzące w jej  •

skład:
Zakład Profi laktyki Chorób Skóry, –
Pracownię Terapii Zajęciowej; –

Klinikę Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii; •

Katedrę Biologii i Ochrony Środowiska i wchodzą- •

ce w jej skład:
Pracownię Immunologii, –
Pracownię Biologii Nowotworów Głowy i Szyi. –

Wyłączono:
Zakład Immunobiochemii z Katedry Biologii  •

i Ochrony Środowiska, zmieniono jego nazwę na 
Zakład Immunobiologii i przeniesiono na Wy-
dział Medyczny;
Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdro- •

wotnej z Katedry Prawa Medycznego, Organizacji 
i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej.
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ZMIANY ORGANIZACYJNE 
W ADMINISTRACJI CENTRALNEJ

ZMIANY W ADMINISTRACJI 
OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

PRZEKSZTAŁCONO

W Biurze Obsługi Rektora przekształcono Sekcję  •

Obsługi Kanclerzy w Sekretariat Dyrekcji;
W Kwesturze: •

Dział Księgowości i Ewidencji Majątku, –
Sekcję Księgowości, ›
Sekcję Majątkową, ›

Dział Kosztów i Analiz, –
oraz Samodzielną Sekcję Finansową, –

przekształcono w: 
Dział Księgowości: –

Sekcja Zobowiązań, ›
Sekcja Księgowości Ogólnej: ›

Zespół Środków Trwałych i Inwestycji,• 
Zespół Rozliczenia Projektów i Kosztów;• 

Dział Finansowy:  –
Sekcja Należności, ›
Sekcja Finansowa: ›

Zespół Płatności;• 
Zespół ds. Kontrolingu w Dział Kontrolingu; •

Dział Spraw Studenckich i Dział Kształcenia  •

w Dział Spraw Studenckich i Dydaktycznych, 
w strukturę którego włączono Zespół ds. Bazy 
Dydaktycznej;
Samodzielna Sekcja Transportu stała się Sekcją  •

Transportu i włączono ją w strukturę Działu Eks-
ploatacji Obiektów;
Dział Kontroli Wewnętrznej w Zespół Kontroli  •

Wewnętrznej;
Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych,  •

Ochrony Informacji Danych Osobowych w:
Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych, –
Inspektor Ochrony Danych. –

ZLIKWIDOWANO

w Biurze Obsługi Rektora •  stanowiska: Kontroler 
Finansowy, Pełnomocnik Rektora ds. Finansów 
i Restrukturyzacji,
Kancelarię Ogólną, •

w Dziale Spraw Studenckich Sekcję Stypendial- •

no-Bytową oraz Sekcję ds. Studiów Doktoranckich,
w Dziale Kształcenia Centrum Studiów Podyplo- •

mowych,
stanowisko ds. Zarządzania Operacyjnego i Re- •

strukturyzacji,
Osiedle Studenckie. •

UTWORZONO

Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia  •

Ustawicznego,
w Dziale Informatyki Sekcję Wsparcia Informa- •

tycznego,
Centrum Obsługi Domów Studenckich, obejmujące: •

Dom Studencki „Wawrzynek”, –
Dom Studencki „Hipokrates”, –
Dom Studencki „Eskulap”, –
Dom Studencki „Medyk” –
Dom Studencki „Aspirynka”, –
Dom Studencki „Karolek”, –

Biuro Kolegium Nauk Medycznych, •

Biuro Kolegium Nauk Farmaceutycznych, •

Biuro Kolegium Nauk o Zdrowiu, •

Biuro Centrum Nauczania w Języku Angielskim, •

Biuro Szkoły Doktorskiej. •

ZMIENIONO NAZWĘ

Dziekanat Wydziału Lekarskiego I na Dziekanat  •

Wydziału Lekarskiego,
Dziekanat Wydziału Lekarskiego II na Dziekanat  •

Wydziału Medycznego,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medyczne- •

go im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu stało 
się Wydawnictwem Naukowym.

ZMIANY W ADMINISTRACJI 
OD 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU

UTWORZONO

Biuro Obsługi Prorektora ds. Dydaktyki, •

Biuro Obsługi Prorektora ds. Studenckich, •

w Biurze Obsługi Rektora Sekcję Organizacji, •

Uczelniane Centrum Obsługi Studentów, •

Biuro Obsługi Dziekana Wydziału Lekarskiego, •

Biuro Obsługi Dziekana Wydziału Medycznego, •

Biuro Obsługi Dziekana Wydziału Farmaceutycz- •

nego,
Biuro Obsługi Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu, •

Centrum E-learningu, •

w Dziale Nauki, Zarządzania Projektami i Współ- •

pracy z Zagranicą:
Sekcję ds. Współpracy z Zagranicą, –
Sekcję ds. Projektów Infrastrukturalnych i Roz- –
wojowych,
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ZLIKWIDOWANO

Dział Organizacji, •

Dział Współpracy Międzynarodowej i Integracji  •

Europejskiej,
Dział Spraw Studenckich i Dydaktycznych z Ze- •

społem ds. Bazy Dydaktycznej,
Dziekanat Wydziału Lekarskiego, •

Dziekanat Wydziału Medycznego, •

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego, •

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu. •

PRZEKSZTAŁCONO

Biuro Kolegium Nauk Medycznych, Biuro Kole- •

gium Nauk Farmaceutycznych Biuro Kolegium 
Nauk o Zdrowiu przekształcono w Biuro Obsługi 
Kanclerzy Kolegiów Nauk,

Zespół Kontroli Wewnętrznej i wyłączoną z Dzia- •

łu Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Kliniczny-
mi Sekcję Kontroli przekształcono w Dział Kon-
troli Wewnętrznej i Nadzoru Właścicielskiego,
w Dziale Nauki, Zarządzania Projektami i Współ- •

pracy z Zagranicą Sekcję Zarządzania Projektami 
przekształcono w Zespół ds. Zarządzania Projek-
tami Naukowymi.

ZMIENIONO NAZWĘ

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami  •

na Dział Nauki, Zarządzania Projektami i Współ-
pracy z Zagranicą,
Dział Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Kli- •

nicznymi na Dział Szpitali Klinicznych i Inwesty-
cji Szpitalnych.
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ZATRUDNIENIE

Z porównania stanów zatrudnienia na 30 września 
2019 i 30 września 2020 roku, wynika, iż w anali-
zowanym okresie zatrudnienie w Uczelni zmniej-
szyło się zarówno w liczbie pracowników, jak i licz-
bie etatów. Na 30 września br. liczba zatrudnionych 
zmniejszyła się o 72 osoby (tj. o 2,9875%), a w prze-
liczeniu na pełne etaty o 61,705 (tj. o 2,941%). 

Zmniejszenie zatrudnienia wśród pracowników 
niebędących nauczycielami akademickimi (w eta-
tach spadek o 5,1106%) to skutek kontynuacji pro-
wadzonej w Uczelni polityki ograniczania zatrud-
nienia. W związku z racjonalizacją zatrudnienia 
w znacznej mierze ogranicza się zatrudnienie no-
wych osób. Analizie poddawane się stanowiska 
pracowników przechodzących na emerytury i za-
trudnianie w ich miejsce nowych osób jest moż-
liwe tylko w stosunku do stanowisk niezbędnych 
do obsługi działalności badawczo-dydaktycznej. 
W ramach prowadzonej w tym zakresie racjonali-
zacji zatrudnienia Uczelnia rozwiązała z własnej 
inicjatywy stosunek pracy z pracownikami nie-
będącymi nauczycielami akademickimi, którzy 
nie byli niezbędni do obsługi działalności badaw-
czo-dydaktycznej. 

Najwyższy spadek zatrudnienia tj. spadek o pra-
wie 17 etatów względnie 15 osób dotyczył gru-
py pracowników naukowo-technicznych i wyniósł 
16,46%. W skali roku utrzymał się za to poziom 
zatrudnienia w grupie pracowników inżynieryj-
no-technicznych. Polityka ograniczania zatrud-
nienia spowodowała również spadek zatrudnienia 
w grupie pracowników obsługi o 12,02% (20,5 etatu 
względnie 21 osób).

W okresie od 30.09.2019 do 30.09.2020 roku licz-
ba zatrudnionych nauczycieli akademickich zmniej-
szyła się o 32 osoby. Spadek liczby nauczycieli 

o 2,1108% przekłada się również na spadek zatrud-
nienia w przeliczeniu na pełne etaty — 17,71 eta-
tów tj. 1,4312%. 

Na dzień 30.09.2020 r. wśród 1484 nauczycieli aka-
demickich pracujących w Uczelni 505 osób było za-
trudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, co 
oznacza, że stosunek nauczycieli akademickich za-
trudnionych w niepełnym wymiarze w stosunku do 
zatrudnionych w pełnym wymiarze etatu utrzymał 
się na poziomie z 30.09.2019 r. tj. 34%.

Analizując zatrudnienie w poszczególnych grupach 
stanowisk nauczycieli akademickich należy zauwa-
żyć nieznaczny spadek w grupie wszystkich stano-
wisk profesorskich. 

Odnośnie stanowisk profesora zwyczajnego utrzy-
mała się tendencja z lat 2018/2019 w zakresie po-
nad 5%-owego spadku liczby etatów. 

Jednak przy ponad 33%-owym wzroście zatrud-
nienia na etatach profesora, w sumie zatrudnienie 
wszystkich profesorów tytularnych wzrosło o 17 osób 
względnie 17,6 etatów (tj. +10,5% w liczbie etatów).

Na dzień 30 września 2020 r. w Uczelni było za-
trudnionych 21 profesorów uczelni i jest to poło-
wa w stosunku do ubiegłorocznej grupy profesorów 
nieposiadających tytułu.

Spadek zatrudnienia odnotowano dla pozosta-
łych stanowisk badawczo-dydaktycznych: w gru-
pie adiunktów spadek o 13,2 etatów tj. 4,78%, 
a w grupie asystentów spadek aż o 40,265 etatów 
tj. o 16,297%. Należy przy tym zauważyć, że wśród 
310 asystentów jest 187 osób zatrudnionych na eta-
tach cząstkowych, co w przeliczeniu na pełne etaty 
daje 82,818 etatów. 

▼  Liczba zatrudnionych pracowników ogółem stan w dniu 30.09.2019 r. i stan w dniu 
30.09.2020 r. — w przeliczeniu na etaty

2019 rok 2020 rok 2020/2019
Grupy pracownicze etaty osoby etaty osoby %

Nauczyciele akademiccy 1237,375 1516 1219,665 1484 98,57% 

Pracownicy naukowo-techniczni 101,6 107 84,875 92 83,54%

Pracownicy inżynieryjno-techniczni 176,763 189 177,513 190 100,42%

Administracja 379,122 386 372,477 382 98,25%

Biblioteka 32,875 33 32 32 97,34%

Obsługa 170,5 179 150 158 87,98%

Razem 2098,235 2410 2036,53 2338 —
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Wśród nauczycieli akademickich zatrudnionych na 
stanowiskach dydaktycznych odnotowano wzrost 
zatrudnienia o prawie 32 etaty tj. 9,8%, co przede 
wszystkim jest efektem wzrostu zatrudnienia w gru-
pie wykładowców o 28 etatów tj. 54,75% przy stosun-
kowo nieznacznych wahaniach zatrudnienia w po-
zostałych grupach pracowników dydaktycznych.

Z ogólnej liczby zatrudnionych, w omawianych okre-
sach, nauczyciele akademiccy stanowili:

w 2019 roku — 62,90%, •

w 2020 roku — 63,47%. •

▼  Liczba zatrudnionych nauczycieli akademickich w przeliczeniu na etaty, stan na 30 września

2019 rok 2020 rok 2020/2019
Stanowiska etaty osoby etaty osoby %

1. Profesor 208,125 225 206,125 222 99,04%

     Profesor zwyczajny 99,25 111 93,85 105 94,56%

     Profesor nadzwyczajny 58,25 59 — —
133,64%

     Profesor 10,125 14 91,375 96

     Profesor nadzwyczajny UM 32,5 33 — —
51,60%

     Profesor uczelni 8,00 8 20,9 21

2.  Adiunkt dr hab. 179,917 191 185,692 196 103,21%

     Samodzielni pracownicy nauki 388,042 416 391,817 418 100,97%

4.  Adiunkt 276,117 317 262,917 298 95,22%

5.  Asystent 247,083 375 206,818 310 83,70%

6.  Starszy wykładowca z dr 203,641 262 210,021 269 103,13%

7.  Starszy wykładowca 30,00 34 29 34 96,67%

8.  Wykładowca 51,325 65 79,425 108 154,75%

9.  Pozostali: lektor, instruktor 41,167 47 39,667 47 96,36%

Razem nauczycieli 1237,375 1516 1219,665 1484 98,57%

▼  Liczba nauczycieli akademickich, którzy w roku akademickim 2019–2020 przeszli na 
emeryturę

Liczba

Wyszczególnienie

rok akademicki

2018/2019

rok akademicki

2019/2020 Razem
1. Profesor zwyczajny 8 8 16

2. Profesor 1 1 2

3. Profesor uczelni — 1 1

4. Doktor habilitowany 2 4 6

5. Doktor 4 5 9

6. Pozostali nauczyciele 2 4 6

Razem 17 23 40
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DZIAŁALNOŚĆ 
NAUKOWO-BADAWCZA

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE 
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY 
EUROPEJSKICH (NCBIR, 
MINISTERSTWO ZDROWIA, 
MNISW, ABM, UMWW)

GŁÓWNE PROJEKTY, KTÓRE OTRZYMAŁY 
DOFINANSOWANIE W 2019/2020 ROKU

„Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Kli- •

nicznych (UCWBK) — strategia rozwoju badań 
klinicznych, w tym kompleksowa obsługa nieko-
mercyjnych badań klinicznych, w północno-za-
chodniej Polsce”, projekt współfi nansowany 
w ramach konkursu na tworzenie i rozwój Cen-
trów Wsparcia Badań Klinicznych ABM/2020/3 
przez Agencję Badań Medycznych; nr 2020/AB-
M/03/00012. Wartość projektu: 8 638 982,60 zł.

Rok akademicki 2019/2020 pod wieloma względami był szczególny.

Społeczność akademicka naszego Uniwersytetu — z tytułu 
przystąpienia do konkursu „Inicjatywa doskonałości — 
Uczelnia badawcza”, otrzymała z Ministerstwa Nauki pierwszą 
z zapowiadanych 6 rat pieniężnych, których celem jest zwiększenie 
naszego potencjału naukowego oraz stanie się pełnoprawną 
uczelnią badawczą w kolejnym konkursie. To blisko 3,5 mln zł, 
które zostały przeznaczone na rozwój infrastruktury badawczej, 
dofi nansowanie młodych naukowców oraz sfi nansowanie 
bieżących opłat publikacyjnych. Zagwarantowanie kolejnych wpłat 
w nadchodzących 5 latach pozwala na opracowanie i wdrożenie 
swoistej strategii rozwoju nauki i umiędzynarodowienia naszej Uczelni.

Rok 2020 to jednak przede wszystkim zbiór nowych wyzwań, które postawił przed nami koronawirus. 
Z jednej strony, jako całe środowisko naukowe w Polsce, otrzymaliśmy dodatkowy rok na zwiększenie 
naszego dorobku naukowego. Planowana na rok 2021 ewaluacja nauki została przeniesiona na rok 2022. 
Z drugiej strony postawiono nam szereg oczekiwań, z których — mimo braku okresu przejściowego — 
wywiązaliśmy się całkiem dobrze. Opanowaliśmy sztukę organizowania konferencji naukowych (również 
tych o wymiarze międzynarodowym) w formie online. Realizowaliśmy 112 grantów naukowych (w tym 
24 pozyskane w roku akademickim 2019/2020) oraz wydaliśmy 726 publikacje naukowe z IF . Nasze 
zespoły naukowe włączyły się w prace nad uzyskaniem szczepionki przeciwko SARS-CoV-2, nasze fi lmy 
informacyjne, dotyczące problematyki epidemii, obejrzało już w sieci ponad milion osób. Opracowaliśmy 
aplikację covid-monitor.org, z której skorzystało kilkanaście tysięcy osób. Również jedno z najbardziej 
prestiżowych czasopism naukowych — Science, opublikowało nasze listy do środowiska akademickiego, 
aby przeciwdziałać przejawom dyskryminacji związanych z pandemią.

prof. Michał Nowicki

„LEIA-HF: Levosimendan In Ambulatory Heart  •

Failure Patients”, projekt współfi nansowany, w ra-
mach konkursu na działalność badawczo–rozwojo-
wą w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych 
ABM/2019/1 przez Agencję Badań Medycznych; 
nr 2019/ABM/01/00017-00. Wartość projektu: 
20 582 000,00 zł (partner: UMP, 831 000,00 zł).
„Digitalizacja rozpraw doktorskich z lat 1946– •

89 procedowanych w Akademii Medycznej w Po-
znaniu”, projekt realizowany w ramach progra-
mu MNiSW „Społeczna odpowiedzialność nauki”; 
nr SONB/SP/467977/2020. Wartość projektu: 
120 993,00 zł.
„International Conference on Chemical and Be- •

havioral Addiction”, projekt realizowany w ra-
mach programu MNiSW „Doskonała Nauka” 
nr SONB/SP/465926/2020. Wartość projektu: 
123 850,00 zł. 
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▼  Tematy badawcze realizowane w okresie od września 2019 roku do września 2020 roku

Instytucja fi nansująca Konkurs Liczba projektów Wartość projektów

ABM Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych 1 8 638 982,60 zł

ABM Badania Kliniczne 1 831 000,00 zł

MNiSW Diamentowy Grant 5 1 080 466,00 zł

MNiSW Najlepsi z Najlepszych! 4.0. 1 13 335,00 zł

MNiSW Doskonała Nauka 1 123 850,00 zł

MNiSW Społeczna Odpowiedzialność Nauki 1 120 993,00 zł

NCN Iuventus Plus 1 294 000,00 zł

NCN Harmonia 1 1 419 060,00 zł

NCN Miniatura 18 843 287,00 zł

NCN Opus 39 46 848 843,00 zł

NCN Preludium 24 3 976 794,00 zł

NCN Sonata 16 11 361 986,00 zł

NCN Sonata Bis 5 10 542 403,00 zł

NCBiR Strategmed 3 76 189 103,00 zł

NCBiR POIR 2 1 395 517,50 zł

Nutricia 2 447 059,38 zł

Razem 121 164 126 679,48 zł

Projekt „Analiza transkryptomiczna i proteomicz- •

na egzosomów izolowanych podczas interakcji in 
vitro pomiędzy komórkami”, autor: Blanka Boro-
wiec, fi nansowany w ramach programu „Diamen-
towy Grant” MNISW nr 0186/DIA/2018/47. War-
tość projektu: 220 000,00 zł.
„Podniesienie kompetencji zawodowych pra- •

cowników systemu ochrony zdrowia w zakre-
sie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”, 
projekt współfi nansowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego i wdrażany w ramach Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 nr 
POWR.05.04.00-00-0177/19. Wartość projektu: 
4 326 921,46 zł.
„Program wczesnego wykrywania raka płuc i po- •

prawy świadomości na temat nowotworów płuc 
w makroregionie zachodnim”, współfi nansowa-
ny ze środków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edu-
kacja Rozwój 2014–2020 nr POWR.05.01.00-00-
0018/19. Wartość projektu: 2 125 762,18 zł.
„Zwiększenie wiedzy i kompetencji studentów  •

położnictwa w zakresie zdrowia psychicznego 
i zaburzeń psychicznych w okresie okołoporodo-
wym. Położne dla zdrowia psychicznego”, projekt 
współfi nansowany ramach Mechanizmu Finan-
sowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na 
lata 2014–2021 oraz w sprawie Funduszu Współ-
pracy Dwustronnej w ramach Mechanizmu Fi-
nansowego Europejskiego Obszaru Gospodarcze-
go na lata 2014–2021 i Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego na lata 2014–2021 nr EOG/19/K4/
W/0025. Wartość projektu: 219 704,00 EUR.
„EDU-akcja 2020:2021: »Wychowując Doskona- •

łość« — poprzez połączenie środowisk edukacji 
muzycznej i kulturalnej w Polsce, Norwegii i Is-

landii”, projekt współfi nansowany ramach Me-
chanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego na lata 2014–2021 oraz w sprawie 
Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obsza-
ru Gospodarczego na lata 2014–2021 i Norwe-
skiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–
2021 nr: EOG/19/K4/W/0002. Wartość projektu: 
4388,00 EUR (partner: UMP).
„Poprawa jakości opieki nad dziećmi i młodzieżą  •

z chorobą nowotworową w województwie wielko-
polskim poprzez przebudowę i rozbudowę budyn-
ku Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera U.M. 
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz zakup 
niezbędnego wyposażenia”, projekt realizowa-
ny w ramach Regionalny Program Operacyjny na 
lata 2014–2020 nr RPWP.09.01.01-30-0001/19-
00. Wartość projektu: 31 600 000,00 zł.
„Analiza danych pacjentów poddanych przezskór- •

nej angioplastyce pnia lewej tętnicy wieńcowej”, 
autor: Wojciech Skorupski, projekt fi nansowany 
w ramach programu „Najlepsi z najlepszych!” 4.0 
MNISW nr MNiSW/2020/208/DIR/NN4. War-
tość projektu: 13 335,00 zł.
„Program edukacyjnoprofi laktyczny w zakre- •

sie próchnicy zębów dla młodzieży z uwzględnie-
niem grup obciążonych chorobami ogólnymi i nie-
pełnosprawnością z makroregionu zachodniego”, 
projekt współfi nansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego i wdrażany w ramach Programu Opera-
cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 nr 
POWR.05.01.00-00-0027/20-00/1208/2020/433. 
Wartość projektu: 705 441,25 zł.
„Nowe matryce polimerowo-fosfolipidowe do  •

otrzymywania amorfi cznych stałych rozproszeń 
substancji leczniczych”, autor Paulina Skupin-
-Mrugalska, projekt fi nansowany w ramach pro-
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gramu NCBiR Lider XI nr 0231/L-11/2019. War-
tość projektu: 1 500 000,00 zł.

GŁÓWNE PROJEKTY, KTÓRYCH REALIZACJA 
BYŁA KONTYNUOWANA W 2019/2020 ROKU

„Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 2.0”, projekt  •

realizowany w ramach Programu MNiSW „Strate-
gia Doskonałości — Uczelnia Badawcza” nr 0016/
SDU/2018/18. Wartość projektu: 605 000,00 zł.
„Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nano- •

BioTech”, projekt w ramach działania „3.2. Studia 
doktoranckie”, współfi nansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego i wdrażany w ramach Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 nr 
POWR.03.02.00-00-I011/16. Wartość projektu: 
2 549 895,00 zł (partner: UMP, 507 322,50 zł).
„Uniwersytet z Misją — Zintegrowany Program  •

Rozwoju Uniwersytetu Medycznego im. Karo-
la Marcinkowskiego w Poznaniu”, projekt w ra-
mach działania „3.5. Kompleksowe programy 
szkół wyższych”, współfi nansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, realizowany w ramach Progra-
mu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–
2020 nr: POWR.03.05.00-00-z068/18. Wartość 
projektu: 11 018 437,01 zł.
„Program wszechstronnego szkolenia w kardio- •

logii interwencyjnej u dzieci” w ramach działa-
nia „5.4. Kompetencje zawodowe i kwalifi kacje 
kadr medycznych”, współfi nansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, 
nr: POWR.05.04.00-0161/18. Wartość projektu: 
3 796 196,00 zł (partner: UMP, 451 375,00 zł).
„III misja Uniwersytetu Medycznego im. Karo- •

la Marcinkowskiego w Poznaniu”, projekt w ra-
mach działania „3.1. Kompetencje w szkolnic-
twie wyższym”, współfi nansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, realizowany w ramach Progra-
mu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–
2020 nr: POWR.03.01.00-IP.08-3MU/18. Wartość 
projektu: 1 070 553,12 zł.
„System informatyczny z aplikacją mobilną opty- •

malizującą wskazania, intensywność i obciążenia 
treningowe do zintegrowanego wykorzystania 
podczas technologicznie wspomaganej edukacji 
chodu u osób z mózgowym porażeniem dziecię-
cym przy wykorzystaniu wybranych urządzeń re-
habilitacyjnych”, projekt w ramach działania 4.1., 
poddziałania 4.1.4. Projekty aplikacyjne w ramach 
IV Osi priorytetowej: „Zwiększenie potencja-
łu naukowo-badawczego”, realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
2014-2020 nr POIR.04.01.04-00-0035/19. War-
tość projektu: 4 042 417,50 zł (partner: UMP, 
390 517,70 zł).

„Budowa i Wyposażenie Centrum Innowacyjnej  •

Technologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Me-
dycznego im. Karola Marcinkowskiego w Pozna-
niu”, projekt w ramach działania „1.1. Wsparcie in-
frastruktury B+R w sektorze nauki Wielkopolski”, 
realizowany w ramach Regionalny Program Ope-
racyjny na lata 2014–2020 nr RPWP.01.01.00-30-
0002/17. Wartość projektu: 33 210 000,00 zł.
„Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie Sy- •

mulacji Medycznej w Uniwersytecie Medycznym 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”, projekt 
w ramach działania „5.3. Wysoka jakość kształce-
nia na kierunkach medycznych”, współfi nanso-
wany ze środków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edu-
kacja Rozwój 2014–2020 nr POWR.05.03.00-00-
0005/15. Wartość projektu: 19 746 705,00 zł.
„Podniesienie kompetencji lekarzy w ramach  •

kształcenia podyplomowego z zakresu ortope-
dii Dziecięcej”, projekt w ramach działania „5.4. 
Kompetencje zawodowe i kwalifi kacje kadr me-
dycznych”, współfi nansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego i wdrażany w ramach Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 nr 
POWR.05.04.00-00-0086/16. Wartość projektu: 
638 619,00 zł.
„Daj sobie szansę — program profi laktyczny no- •

wotworów głowy i szyi”, w ramach działania „5.1. 
Programy profi laktyczne”, współfi nansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój 2014–2020 nr POWR.05.01.00-00-0006/16. 
Wartość projektu: 2 163 280,64 zł.
„Mały Medyk UMP” — program uniwersyte- •

tu dziecięcego dla dzieci w ramach działania 
„3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, 
współfi nansowany ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego i wdrażany w ramach Programu Opera-
cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 nr 
POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17. Wartość pro-
jektu: 473 384,13 zł.
„Kształcenie, kompetencje, komunikacja i kon- •

kurencyjność — cztery fi lary rozwoju Uniwersy-
tetu Medycznego w Poznaniu”, projekt w ramach 
działania „3.5. Kompleksowe programy szkół 
wyższych”, współfi nansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, realizowany w ramach Progra-
mu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–
2020 nr: POWR.03.05.00-00-Z084/17. Wartość 
projektu: 11 186 564,40 zł.
Kurs „Techniki pozaustrojowego wspomaga- •

nia funkcji życiowych z wykorzystaniem ECMO” 
w ramach działania „5.4. Kompetencje zawodowe 
i kwalifi kacje kadr medycznych”, współfi nanso-
wany ze środków Unii Europejskiej w ramach Eu-
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ropejskiego Funduszu Społecznego, realizowany 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edu-
kacja Rozwój 2014–2020 nr POWR.05.04.00-00-
160/18. Wartość projektu: 11 314 133,60 zł.
„Płynna biopsja — narzędzie do wykrywania »od- •

cisków raka« we krwi obwodowej pacjentów z ra-
kami głowy i szyi”, projekt realizowany w ramach 
działania „4.1. Badania naukowe i prace rozwo-
jowe”, poddziałanie „4.1.4. Projekty Aplikacyj-
ne”, współfi nansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inte-
ligentny Rozwój, nr POIR. 04.01.04-00-0003/17-
00. Wartość projektu: 4 608 637,50 zł.
„Wczesna diagnostyka raka stercza z zastosowa- •

niem »biopsji płynnej« projekt realizowany w ra-
mach projektu międzynarodowego w progra-

mie ERA-NET TRANSCAN-2”, JTC2016, projekt 
fi nansowany ze środków budżetu państwa nr 
ERA-NET-TRANSCAN/05/2018. Wartość projek-
tu: 1 120 504,32 zł.
Horyzont 2020, projekt: MDOT (814654-Horyzont  •

2020-NMBP-TO-IND-2018-2020/H2020-NM-
BP-HUBS-2018), „Medical device obligations ta-
skforce”, kierownik projektu: dr hab. Jan Ma-
zela, Klinika Zakażeń Noworodków. Budżet: 
896 921,25 EUR.
EUROlinkCAT (733001-Horyzont 2020-SC1- •

TO-IND-2016-2017/H2020-SC1-2016-RTD), „Es-
tablishing a linked European Cohort of Children 
with Congenital Anomalies”, kierownik pro-
jektu: prof. dr hab. Anna Latos-Bieleńska, Ka-
tedra i Zakład Genetyki Medycznej. Budżet: 
138 775,00 EUR.
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KOLEGIA NAUK

W roku akademickim 2019/2020 w Uniwersytecie 
Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Pozna-
niu rozpoczęły działalność Kolegia Nauk 3 dyscy-
plinach:

nauki medyczne, •

nauki farmaceutyczne, •

nauki o zdrowiu. •

W skład Kolegium danej nauki weszli wszyscy na-
uczyciele akademiccy, którzy zadeklarowali wybór 
tej dyscypliny oraz dla których Uczelnia była pod-
stawowym miejscem zatrudnienia w ramach umo-
wy o pracę na pełnym etacie.

W ramach poszczególnych Kolegiów Nauk zostały 
powołane Rady Kolegiów, których zadaniem było 
wydawanie opinii we wszelkich sprawach w zakre-
sie nauki w danej dyscyplinie w tym proponowa-
nie kandydatów do komisji habilitacyjnych. Na cze-
le Kolegium Nauk i Rady Kolegium stanął Kanclerz 
kierujący pracami Kolegium wraz ze swoimi za-
stępcami.

Do zadań Kanclerza należało w szczególności:
zwoływanie posiedzenia Rady Kolegium, prze- •

wodniczenie jej obradom i zapewnienie wykony-
wanie jej uchwał,
dbałość o należyte zaspokajanie potrzeb pracow- •

ników w obszarze prowadzonej nauki,
dokonywanie rozdziału środków przydzielonych  •

Kolegiom na naukę,
występowanie z wnioskiem do Rektora w sprawie  •

współdziałania z innymi jednostkami organiza-
cyjnymi, pozawydziałowymi i pozauczelnianymi 
w sprawach naukowych, na zasadach określonych 
przez Radę Kolegium.

KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH

Kanclerz
prof. dr hab. Marek Ruchała

Zastępcy Kanclerza
prof. dr hab. Maciej Krawczyński •

dr hab. Agnieszka Malińska •

W roku akademickim 2019/2020 rozpoczęło swoją 
działalność Kolegium Nauk Medycznych w skład któ-
rego weszli wszyscy nauczyciele akademiccy, którzy 
zadeklarowali wybór dyscypliny nauki medyczne oraz 
dla których Uczelnia była podstawowym miejscem 
zatrudnienia w ramach umowy o pracę na pełnym 
etacie. Na czele Kolegium Nauk Medycznych stanął 
Kanclerz prof. dr hab. Marek Ruchała, funkcję zastęp-
cy Kanclerza sprawowali prof. dr hab. Maciej Kraw-
czyński oraz dr hab. Agnieszka Malińska. Na funkcję 
Pełnomocnika Kanclerza do spraw informatyzacji Ko-
legium powołano dr hab. Michała Karlika. Kierowni-
kiem Biura Kolegium została mgr Dorota Knapska. 

W ramach Kolegium Nauk powołano Radę Kolegium, 
której zadaniem było wydawanie opinii we wszelkich 
sprawach w zakresie nauki w dyscyplinie nauki me-
dyczne, w tym proponowanie kandydatów do komi-
sji habilitacyjnych. Do składu Rady Kolegium, oprócz 
Kanclerza i jego zastępców, weszli członkowie w na-
stępujących proporcjach: 20% młodych pracowników 
nauki z najlepszym IF, 30% kierowników jednostek 
z najlepszym IF oraz 50% pracowników z najlepszym 
IF. Na osiągnięcia naukowe, które brano pod uwagę 
w kwalifi kowaniu do Rady Kolegium, składał się sku-
mulowany IF publikacji z ostatnich 5 lat poprzedza-
jących rok przygotowania rankingu, w których kan-
dydat do Rady Kolegium jest pierwszym, drugim lub 
ostatnim autorem. W ramach działalności Kolegium 

Kanclerz Kolegium 
Nauk Farmaceutycznych

prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko

Kanclerz Kolegium 
Nauk Medycznych

prof. dr hab. Marek Ruchała

Kanclerz Kolegium 
Nauk o Zdrowiu

prof. dr hab. Jarosław Walkowiak
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zakończono postępowania habilitacyjne wszczęte do 
dnia 30 kwietnia 2019 r. Stopień doktora habilitowa-
nego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 
w dyscyplinie nauki medyczne nadano 19 osobom.

W związku z wprowadzeniem w Ustawie 2.0 nowych 
regulacji związanych z procedowaniem postępowań 
awansowych zostały opracowane procedury oraz do-
kumentacje dotyczące składania wniosków habilitacyj-
nych do Rady Doskonałości Naukowej. Zostało wszczę-
tych 9 postępowań w sprawie nadania stopnia doktora 
habilitowanego, z czego 3 zakończyły się uchwaleniem 
pełnego składu komisji habilitacyjnej, kolejne 3 zakoń-
czone przesłaniem odpowiedniego zestawu dokumen-
tów do RDN, w przypadku pozostałych 3 postępowań 
dokumentacja została przekazana przez RDN do Kole-
gium w celu dalszego procedowania. 

Odbyło się 7 posiedzeń Rady Kolegium, podczas któ-
rych zostały przeprowadzone głosowania w sprawie 
wydania opinii dotyczącej wyrażenia zgody na prze-
prowadzenie na Uniwersytecie Medycznym im. Ka-
rola Marcinkowskiego w Poznaniu postępowania 
habilitacyjnego oraz wyboru członków komisji w po-
stępowaniu habilitacyjnym. W wyniku pojawienia się 
pandemii SARS-CoV-2 zostaliśmy zmuszeni do pro-
cedowania w warunkach przekazu internetowego.

W ramach działań zmierzających do optymalizacji 
procesu przyszłej ewaluacji odbyto spotkania z pra-
cownikami naukowo-dydaktycznymi uczelni zaliczo-
nymi do liczby N, w celu omówienia braku aktywno-
ści publikacyjnej. W wyniku tych działań zmieniono 
rodzaj zatrudnienia w grupie pracowników z bra-
kiem aktywności naukowej przy zachowanym pen-
sum. Jednocześnie zwrócono uwagę na możliwe spo-
soby przywrócenia właściwej aktywności, między 
innymi poprzez współpracę z wiodącymi jednostka-
mi naukowymi oraz aplikacje grantów naukowych. 
W ramach aktywności wspierającej naukę podjęto 
decyzję o rozdziale środków zależnie od ilości i jako-
ści opublikowanych prac naukowych. Dodatkowym 
wsparciem dla pracowników było fi nansowanie pu-
blikacji o wysokim wskaźniku oddziaływania. 

prof. dr hab. Marek Ruchała

KOLEGIUM NAUK FARMACEUTYCZNYCH

Kanclerz
prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko

Zastępca Kanclerza
prof. dr hab. Tomasz Gośliński

Aktywność tego zespołu w wymienionym okresie 
skupiała się na trzech obszarach działania:

Kompleks działań informacyjnych i organizacyj- •

nych związanych z nowym sposobem prowadze-
nia postępowań habilitacyjnych.

Zespół działań zmierzających do optymalizacji  •

procesu przyszłej parametryzacji. 
Aktywne włączanie się w bieżące sprawy orga- •

nizacyjne Wydziału i Kolegium oraz współpraca 
z pozostałymi Kolegiami UMP. 

W ramach pierwszego z wymienionych obszarów:
opracowano wewnętrzną procedurę zgłaszania  •

wniosków habilitacyjnych, dostosowaną do ure-
gulowań Ustawy 2.0 oraz wymagań RDN, 
przygotowano 5 osób do przeprowadzenia prze- •

wodów habilitacyjnych, co zostało zakończone 
przesłaniem odpowiedniego zestawu dokumen-
tów do RDN,
kolejne 3 osoby przygotowano do złożenia doku- •

mentacji habilitacyjnej do RDN. 

W ramach drugiego wymienionego obszaru: 
przygotowano i z sukcesem przeprowadzono ak- •

cję nazwaną „Lider” mającą na celu zobligowanie 
osób o małej aktywności publikacyjnej do sku-
tecznego, punktowanego publikowania, 
odbyto spotkania „one-to-one” z około 30 osoba- •

mi z niską publikowalnością, które są zaliczone do 
liczby N, 
zaprowadzono kartotekę osób wchodzących w skład  •

Kolegium Nauk Farmaceutycznych i zaliczonych do 
liczby N, na potrzeby bieżącego śledzenia dorob-
ku poszczególnych osób i jego rozkładu pomiędzy 
współautorów, 
koordynowano składanie raportów przez osoby za- •

liczone do liczby N na potrzeby ankiety naukowej,
koordynowano zbieranie ankiet od osób, które za- •

deklarowały przynależność do więcej niż jednej 
dyscypliny. 

W trzecim, najbardziej ogólnym obszarze:
ustalono kryteria powoływania Rady Dyscypliny  •

i powołano tę Radę,
przeprowadzono 3 posiedzenia Rady Dyscypliny  •

(liczba ograniczona warunkami epidemicznymi),
prowadzono systematyczną współpracę z Radą  •

Nauki UMP,
opracowano szereg wewnętrznych regulaminów  •

i dokumentów na potrzeby Rady Kolegium Nauk 
Farmaceutycznych, 
przygotowano narzędzia parametryzacyjne do bazy  •

Splendor na poziomie Biblioteki Głównej, 
przygotowano instrukcję łączenia kont POLON- •

-PBN-ORCID na potrzeby całego Uniwersytetu, 
przeprowadzono akcję połączenia kont PBN z OR- •

CID na poziomie Wydziału, po czym przeniesiono 
tę aplikację na poziom Uczelni, 
przygotowano szablon strony www dla poszcze- •

gólnych Rad Dyscyplin i uruchomiono stronę Rady 
Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych, 
aktywnie współuczestniczono w prowadzeniu  •

działań związanych z obchodami 100-lecia Wy-
działu Farmaceutycznego, 
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dr dr hab. prof. dr dr hab. prof. dr dr hab. prof. dr dr hab. prof.

Wydział Lekarski Wydział Farmaceutyczny Wydział Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu

34 6 7 6 3 4 52 8 8 13 2 2

aktywnie współpracowano z DAR w zakresie ko- •

ordynowania modułu parametryzacyjnego na po-
ziomie Uczelni oraz z Dziekanatem Wydziału 
Farmaceutycznego w zakresie przygotowania do-
kumentów akredytacyjnych, 
prowadzono bieżącą działalność organizacyjną  •

związaną z należytym funkcjonowaniem Kole-
gium jak i jego Rady oraz Biura. 

W całym okresie działania wykazywano się szcze-
gólną dbałością o należyty odbiór i postrzeganie 
nowo powstałej instytucji w ramach organów admi-
nistracyjnych Uczelni. 

prof. zw. dr hab. Lucjusz Zaprutko

KOLEGIUM NAUK O ZDROWIU

Kanclerz
prof. dr hab. Jarosław Walkowiak

Zastępca Kanclerza
dr hab. Ewelina Gowin

Rok akademicki 2019/2020 był pierwszym rokiem 
funkcjonowania nowych struktur naszego Uniwer-
sytetu, w tym Kolegium Nauk o Zdrowiu, odpowie-
dzialnego za dyscyplinę nauk o zdrowiu (NoZ). Licz-
ba członków Kolegium NoZ odzwierciedlała bieżące 
zmiany zatrudnienia. Senat naszego Uniwersytetu 
kierowanie Kolegium NoZ powierzył prof. Jarosła-
wowi Walkowiakowi (Kanclerz) oraz dr hab. Ewe-
linie Gowin (Zastępca Kanclerza). Pracę Kanclerzy, 
w pierwszym — podwójnie trudnym z racji pandemii 
— roku, wspierała obsługa administracyjna Szkoły 
Doktorskiej. Warto podkreślić ogromne zaangażowa-
nie Pani mgr Anny Nowak oraz Pani mgr Małgorzaty 
Brożek, które pomimo swoich obowiązków i wyzwań 
w nowo utworzonej Szkole Doktorskiej (kontynuując 
też działania związane ze studiami doktoranckimi), 
starały się sprostać wszelkim nowym obowiązkom 

(Kolegium NoZ — jako jedyne — nie posiadało osob-
nej obsługi administracyjnej i siedziby). 

Istotnym zdarzeniem było powołanie Rady Kole-
gium NoZ, w skład którego — oprócz Kanclerzy — 
weszło 29 przedstawicieli dyscypliny, w tym: Kie-
rownicy jednostek, inni Samodzielni Pracownicy 
oraz Młodzi Pracownicy Nauki. W ubiegłym roku 
akademickim, Rada Kolegium działała zarówno 
w sposób stacjonarny, jak i on-line. Istotnym ele-
mentem było wdrożenie procedur dotyczących po-
stępowania o nadanie stopnia doktora habilito-
wanego, co następnie znalazło odzwierciedlenie 
w działaniach praktycznych.

Jednakże, najistotniejszym elementem pracy zespo-
łu kanclerskiego było prowadzenie działań zmierza-
jących do optymalizacji procesu przyszłej ewaluacji 
osiągnięć naukowych. Dokonano ilościowej i jakościo-
wej analizy dotychczasowej działalności badawczej 
pracowników dyscypliny. Przeprowadzono spotkania 
grupowe informujące o zasadach ewaluacji (w tym 
sposobu wypełniania slotów), a następnie także spo-
tkania indywidualne dotyczące m.in. oczekiwanych 
działań naukowych. Kilkukrotnie przeanalizowano 
wypełnienie slotów przez pracowników dyscypliny, 
przed wszystkim identyfi kując ryzyko pojawienia się 
„N0” w przyszłej ewaluacji. Kontynuowano spotka-
nia indywidualne z osobami bez stosownego dorob-
ku naukowego, uzgadniając i wspierając poprawę sku-
teczności prowadzonych działań oraz wypracowując 
indywidualne plany poprawy wypełnienia slotów.

Ponadto, na bieżąco prowadzono działania organi-
zacyjne, promocyjne, informacyjne i wszelkie inne 
(w tym współpraca z Radą Nauki, Wydziałem Nauk 
o Zdrowiu, prowadzenie strony internetowej), zwią-
zane z potrzebami umacniania i rozwoju naszego 
Uniwersytetu.

prof. dr hab. Jarosław Walkowiak
Kanclerz Kolegium Nauk o Zdrowiu

▼  Uzyskane tytuły i stopnie
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WSPÓŁPRACA 
MIĘDZYNARODOWA

Rok 2019/20 był dla współpracy międzynarodowej 
naszej Uczelni rokiem wyjątkowym. Rozpoczął się 
bardzo pomyślnie podpisaniem umowy z Uniwersy-
tetem Aichi w Japonii oraz listem intencyjnym z Uni-
wersytetem Aberdeen, Wielka Brytania. Oba doku-
menty otworzyły nam możliwość wymiany studentów 
na staże naukowe oraz praktyki wakacyjne. Dzięki 
współpracy z Uniwersytetem im. Chrystiana Albrech-
ta (Niemcy) wysłaliśmy pracownika naszej Uczelni na 
staż naukowy do Kilonii. 

W ramach współpracy z Uniwersytetem w Edynburgu 
dwoje młodych pracowników uczestniczyło w szkole-
niu Clinical Neurology Course, a w ramach współpra-
cy z fi rmą Maof Academic Consulting Israel Ltd., która 
poszukuje kandydatów na staże doktorskie, 4 obywa-
teli Izraela kontynuowało staże doktorskie na naszej 
Uczelni.

Pracownicy naszej Uczelni wyjeżdżali za granicę w ce-
lach naukowych ponad 150 razy. Gościliśmy ponad 
10 przedstawicieli zagranicznych instytucji, którzy 
przyjechali do nas na zaproszenie władz i poszcze-
gólnych jednostek Uczelni. Gościliśmy 2 naukowców, 
którzy otrzymali status Profesorów Wizytujących.

W ramach Programu „Akademicki i naukowy Po-
znań”, współfi nansowanego przez Urząd Miasta Po-
znania, zaproszono 1 wybitnego naukowca, który 
przeprowadził wykłady otwarte dla studentów i pra-
cowników naszej Uczelni oraz mieszkańców naszego 
regionu.

W ramach kontynuacji programu edukacyjnego Era-
smus+ na część studiów lub praktyki za granicę wy-
jechało 58 studentów wszystkich wydziałów oraz 
7 nauczycieli, natomiast na naszej Uczelni uczyło się 
62 studentów z Francji, Niemiec, Portugalii, Hiszpa-
nii, Włoch, Bułgarii, Łotwy, Chorwacji, Węgier, Turcji, 
Wielkiej Brytanii i Papui Nowej Gwinei.

W ramach powyższego programu gościliśmy 2 wykła-
dowców z Niemiec i Papui Nowej Gwinei oraz 2 mło-
dych pracowników z Uniwersytetu w Płowdiw w Buł-
garii, którzy odbyli tygodniowe szkolenie z zakresu 
chirurgii.

Po raz drugi pozyskaliśmy fundusze na Erasmuso-
wą wymianę z krajami spoza Unii Europejskiej. W ra-
mach tych funduszy zaplanowano wymianę akade-
micką z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą.

Współpraca międzynarodowa jest 
jednym z podstawowych zadań 
Uniwersytetu XXI wieku, otwierając 
ją na Europę i świat. Nasza Uczelnia 
dzięki wieloletniemu doświadczeniu 
Działu Współpracy Międzynarodowej, 
kierowanego przez panią mgr Bożenę 
Raduchę, jak i zaangażowaniu Jej 
Zespołu, stawiającego sobie za 
cel dążenie do uzyskania statusu 
„Uniwersytetu Europejskiego” prowadzi 
współpracę międzynarodową z wieloma 
uniwersytetami i instytucjami na całym 
świecie, zarówno w dziedzinie nauki, 
jak i dydaktyki. W efekcie tych działań 
jesteśmy Uczelnią rozpoznawaną w wielu 
krajach Europy i poza jej granicami.

Epidemia wirusa SARS-CoV-2 
wstrzymała szereg ważnych inicjatyw, 
a przede wszystkim uniemożliwiła 
realizację wyjazdów zagranicznych 
zakwalifi kowanym studentom 
i pracownikom na praktyki, studia oraz 
liczne staże zagraniczne. 

Mam nadzieję, że po opanowaniu tej 
epidemii współpraca międzynarodowa 
będzie dalej dynamicznie rozwijana, 
wpisując się w strategię rozwoju naszej 
Uczelni.

prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
Prorektor ds. Organizacji

 i Współpracy Międzynarodowej
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Zintensyfi kowano działania mające na celu zwięk-
szenie naszego udziału w projektach współfi nanso-
wanych przez Unię Europejską oraz inne programy 
międzynarodowe, a także przygotowano wstępne pro-
pozycje do strategii umiędzynarodowienia Uczelni.

Niestety ze względu na liczne ograniczenia pande-
miczne wiele planów i działań zostało przesunię-
tych w czasie. Współpraca międzynarodowa jednak 
nie została zawieszona. Z inicjatywy Dr Mikołaja 
Zaborowskiego z Kliniki Onkologii Ginekologicz-
nej, jeden z największych zbiorów kursów on-line 
zwany COURSERA został udostępniony bezpłatnie 
dla pracowników i studentów naszej Uczelni. Do-
stęp do certyfi kowanych kursów online z różnych 
dziedzin nauk medycznych, farmaceutycznych i nie 
tylko, umożliwił poszerzenie wiedzy zarówno na-
uczycieli akademickich, naukowców, pracowników 
administracyjnych oraz studentów, czego dowo-
dem jest uzyskanie blisko 315 certyfi katów Cour-
sera. Spośród uczestników 43 osoby ukończyły je-
den kurs, 24 ukończyło dwa kursy, a 41 więcej niż 
dwa kursy. Niestety obecnie istnieje już tylko możli-
wość korzystania z bezpłatnych kursów na tej plat-
formie, ale bez uzyskania certyfi katu. 

▲  Zajęcia z doktorantami Uniwersytetu Martina Lutra w Halle-Wittenbergu

W dalszym ciągu kontynuowano realizację nastę-
pujących projektów międzynarodowych w ramach 
Programu HORYZONT 2020:

ERA-NET on Transational Cancer Research  •

TRANSCAN (Horyzont 2020). Tytuł: Randomizo-
wane badanie fazy II dla trzeciorzędowego zapo-
biegania rakom płaskonabłonkowym głowy i szyi 
z wykorzystaniem interwencji dietetycznych. Kie-
rownik projektu — prof. dr hab. Wojciech Golu-
siński, Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii 
Laryngologicznej (budżet UMP: 648 637 PLN).
ALBINO (Horyzont 2020 PHC-2014–2015/H2020- •

PHC-2015-two-stage). Tytuł: Eff ect of ALlopurinol 
in addition to hypothermia for hypoxic-ischemic 
Brain Injury on Neurocognitive Outcome. Kierow-
nik projektu — prof. UM dr hab. Jan Mazela, Klini-
ka Zakażeń Noworodków (budżet 158 949 EUR).
Horyzont 2020 Doskonała baza naukowa  •

H2020-MSCA. Projekt pod tytułem ORBIS — 
Wsparcie staży w zakresie badań biofarmaceu-
tycznych. Koordynator całego projektu: prof. dr 
hab. Janina Lulek — kierownik Katedry i Zakładu 
Technologii Postaci Leku. Budżet dla całego pro-
jektu wynosi 2 268 000 EUR, w tym dla UMP bli-
sko 764 000 EUR.

Halle, a tym bardziej Wittenberg, kojarzy się z Martinem 
Lutrem i jego słynnymi tezami. Pod koniec 2019 roku 
w ramach Programu Erasmus+, miałam możliwość od-
wiedzić uczelnię, która nosi imię tego sławnego teologa.

Podczas pobytu w Halle poznałam niektóre kierunki 
szerokiej i różnorodnej tematyki badawczej realizowa-
nej w różnych jednostkach Uniwersytetu Martina Lutra 
w Halle-Wittenberg, a także dwóch innych jednostek na-
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Realizacja projektu Banku Światowego “Social He-
alth Insurance” — Contract SHIPS-2.3 / CS-02 “Stra-
tegic partnership for modernization of academic 
programs including the «Oncology: oncological la-
boratory diagnostics» and «Clinical pharmacology» 
disciplines”. Czas trwania: 1.06.2019–31.03.2021. 
Budżet projektu: 1 071 000 USD.

Dzięki wytężonej pracy zespołu aplikacyjnego (prof. Ja-
rosław Walkowiak, dr hab. Marzena Dworacka, prof. 
UMP oraz mgr Bożena Raducha) udało się uzyskać ten 
spektakularny sukces — w wyniku postępowania kon-
kursowego, szczegółowych rozmów i analizy propozycji 
możliwości współpracy nasza Uczelnia została wybrana 
do realizacji projektu jako strategiczny partner Zachod-

ukowych usytuowanych na terenie kampusu uniwersytec-
kiego, tj. Instytutu Maxa Plancka czy Instytutu Leibniza.

Ponieważ jestem nie tylko naukowcem, ale również na-
uczycielem akademickim, zatem interesowały mnie ro-
dzaje zajęć dydaktycznych dla studentów na różnym po-
ziomie kształcenia, stosowane metody i cele dydaktyczne. 
Liczne rozmowy i dyskusje na powyższe tematy stano-
wiły bogate źródło cennych informacji. Z przyjemnością 
dzieliłam się również moją wiedzą: przeprowadzając 10 
godzin zajęć dydaktycznych dla studentów na różnym 
poziomie studiów. Wygłosiłam również wykład, który 
został wysłuchany przez wielu studentów i naukowców. 

▼  Szkolenie w Aktobe, Kazachstan

Mój pobyt w Halle był udany pod każdym względem. 
Nawiązałam nowe kontakty, prowadziłam fascy-
nujące rozmowy, zdobyłam szereg cennych wskazó-
wek dotyczących badań naukowych, które prowadzę, 
a wolnym czasie zwiedziłam Halle i Lipsk. Do Halle 
przyjechałam na początku grudnia 2019 roku, a z roz-
mów z pracownikami Uczelni wynikało, że piękna, sło-
neczna pogoda specjalnie czekała na mój przyjazd do 
tego miasta”. 

Dr hab. Barbara Bednarczyk-Cwynar
Wydział Farmaceutyczny



77SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UMP 2019/2020

niokazachskiego Uniwersytetu Medycznego im. Morata 
Ospanova w Aktobe (WKMOMU). Główny cel projek-
tu to osiągnięcie poprawy stanu opieki medycznej w Ka-
zachstanie poprzez poprawę jakości kształcenia lekarzy. 

Do naszych głównych zadań należy przygotowanie 
programów nauczania dla nowego systemu kształcenia 
oraz bazy dla prowadzenia badań naukowych, rozwój 
kompetencji metodycznych i merytorycznych nauczy-
cieli akademickich, a także wdrożenie nowoczesnego 
zarządzania. Na realizację powyższego projektu prze-
widziano 60 wyjazdów naszych Pracowników do Ka-
zachstanu oraz przyjazd ponad 100 pracowników 
WKMOMU. 

Jesienią 2019 rozpoczęliśmy intensywne działania. Na-
potkaliśmy szereg wyzwań — od odmiennej kultury po-
przez swoistą mentalność do niedostatków języka angiel-
skiego (niezwykle przydatna okazała się dobra znajomość 
języka rosyjskiego). Do końca lutego 2020 gościliśmy 18 
pracowników naszej partnerskiej uczelni, którzy odby-
li szkolenia na terenie naszych jednostek, a nasi pracow-
nicy odbyli 16 wizyt studyjnych w Kazachstanie. Potem 
nadeszła pandemia, która zmieniła obraz rzeczywisto-
ści, z blokadą wyjazdów i przyjazdów. Fala zachorowań, 
której doświadczamy obecnie w Polsce, przez Kazachstan 

przetoczyła się latem, ze szczytem w lipcu. Był to na-
prawdę dramatyczny czas dla naszych Partnerów, cho-
rowali praktycznie wszyscy których znamy. Wielokrotnie 
zmienialiśmy plany i sposób realizacji zadań — począt-
kowo przede wszystkim ze względu na brak znajomości 
języka angielskiego (choć nie tylko…), a następnie usiłu-
jąc efektywnie wdrożyć alternatywne rozwiązania rze-
czywistości wirtualnej, przy zmieniającym się zespole 
partnerskim WKMOMU. Odbyły się setki wykładów, se-
minariów, warsztatów i ćwiczeń oraz spotkań roboczych. 
Uczestniczymy we wspólnych projektach naukowych, 
bierzemy także udział w szkoleniach magistrantów, dok-
torantów i „postdoców”. Nie było i nie jest łatwo…

Na zakończenie, Kazachstan to bardzo ciekawy kraj 
o niezwykłej gościnności jego mieszkańców. PKB per ca-
pita tylko nieznacznie ustępuje wartości podawanej dla 
Polski. Przy tej skali inwestycji będących konsekwencją 
inwestycji pieniędzy pozyskiwanych z eksploatacji su-
rowców naturalnych, w perspektywie jednej generacji, 
Kazachstan stanie się kolejnym azjatyckim tygrysem, 
o ile kolejni rządzący konsekwentnie tworzyć będą ka-
pitał ludzki”.

prof. Jarosław Walkowiak
Kierownik projektu (Team Leader)

▲  Studenci programu Erasmus
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DOŁĄCZ DO 
#ZORGANIZOWANYCH

Podstawową i powszechną formą promocji Uniwer-
sytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu są kampanie on-line skierowane do po-
tencjalnych kandydatów na studia.

Głównym celem kampanii rekrutacyjnej prowadzo-
nej w 2020 r. była promocja 3 kierunków realizowa-
nych na Wydziale Farmaceutycznym — farmacji, 
kosmetologii i analityki medycznej, za pomocą de-
dykowanych kanałów dotarcia. Kampania przepro-
wadzona została w obrębie Social Media (Facebook, 
Instagram i YouTube) oraz sieci reklamowej Google 
(AdWords, GDN). Odświeżenie grafi k, zróżnicowa-
nie formatów reklamowych i form promocji przy-
niosło bardzo dobry wynik w liczbie wyświetleń 
i kliknięć w reklamy. 

Przygotowany na potrzeby kampanii landing page 
odnotował 20 650 odsłon, pozyskując 12 295 uni-
kalnych aktywnych użytkowników w ciągu 28 dni. 

Corocznie działania on-line wspierane były poprzez 
bezpośrednie formy promocji, które na stałe wpi-
sane były w harmonogram pracy Działu Promocji 
i Karier. Sytuacja epidemiologiczna pokrzyżowa-
ła ten plany w sporej części uniemożliwiając dzia-

GOOGLE + YOUTUBE

Wideo na YouTube
322 162 wyświetlenia •

65222 obejrzenia •

współczynnik interakcji na poziomie  •

20,25% (wyświetlenia fi lmu)

GDN
1 458 078 wyświetleń •

2339 kliknięć •

AdWords
41 459 wyświetleń •

8505 kliknięć •

współczynnik interakcji na poziomie  •

20,47% (kliknięcia)

Łącznie na stronie www.ump.edu.pl 
zamieszczono 2547 plików 

w tym m.in. 138 aktualności.

Stronę przeglądało 621 029 
użytkowników, którzy wykonali 

2 111 855 sesji
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łania stacjonarne. Ostatnie duże spotkanie z kan-
dydatami odbyło się w dniach 6–8 marca 2020 r. 
w ramach Targów Edukacyjnych.

Trudny dla wszystkich czas epidemii sprawił, że nie-
które działania promocyjne przybrały zupełnie nową 
formułę. Dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu Rady 
Uczelnianej Samorządu Studenckiego, we współpra-
cy z Działem Promocji i Karier, Drzwi Otwarte UMP 
odbyły się w formie interaktywnych spotkań, trwa-
jących od 8 do 10 maja 2020 r. W prezentacjach po-
szczególnych kierunków studiów udział wzięli repre-
zentanci każdego z nich, odpowiadając łącznie na 
prawie 300 pytań zadanych przez kandydatów. Pro-
gram Wirtualnych Drzwi Otwartych uświetniony 
został wykładami wygłoszonymi przez dr hab. Edy-
tę Mądry — „Recepta na stres. Przepis na szczęście”, 
dra hab. Marcina Żarowskiego — „Dlaczego jesteśmy 
niewyspani?” i dra hab. Piotra Rzymskiego — „Czego 
powinna nauczyć ludzkość pandemia COVID-19?”. 
W trakcie wydarzenia przedstawiono organizacje 
studenckie prężnie działające w strukturach naszej 
Uczelni, szukano odpowiedź na pytanie „Dlaczego 
warto studiować i to właśnie na UMP?”, zaś zwień-
czeniem spotkania okazała się sesja Q&A z udziałem 
pracownika Działu Rekrutacji. Internetowa odsłona 
Drzwi Otwartych spotkała się z zainteresowaniem 
imponującej liczby odbiorców, którzy łącznie wy-
świetlili prezentowane materiały ponad 14 000 razy. 

Nowy kształt przybrał także Salon Maturzystów, 
tradycyjnie organizowany w murach Politechni-
ki Poznańskiej, tym razem został przeniesiony na 
ekrany smartfonów i komputerów. Na specjalnie 
dedykowanej platformie kandydaci na studia mie-
li możliwość zadawania pytań na czacie prowadzo-
nym przez naszych studentów — Panią Katarzy-
nę Gębkę i Pana Piotra Stachowiaka, oraz pobrania 
materiałów informacyjnych. Wielkopolski Salon 
Maturzystów odnotował obecność 2211 zalogowa-
nych użytkowników. 

Jesienią 2019 r. wystartowała, wspierana przez pra-
cowników Działu Promocji i Karier, III edycji Akade-
mii Formedis — projektu, którego celem jest posze-
rzenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania 
w obszarze ochrony zdrowia wśród przyszłych me-
nedżerów. Na przełomie listopada i grudnia w ra-
mach zorganizowanych przez Dział Promocji i Ka-
rier „Lekcji Festiwalowych” w murach Uczelni 
gościliśmy licealistów z Poznania i Bydgoszczy. Spo-
tkania prezentujące ofertę kształcenia urozmaici-
ły wykłady, warsztaty oraz zwiedzanie Centrum 
Symulacji Medycznej. Dział po raz kolejny czyn-
nie włączył się w organizację i promocję „Dni Ja-
kości UMP”, a w ramach zadania związanego z ob-
sługą Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
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W BIP 
opublikowa-
no m.in.: 386 

uchwał Senatu 
i 150 zarządzeń 

Rektora

59 fi lmów 
i 57 sesji 

zdjęciowych

Logotypy 
„45-lecia WNOZ”
i „Nie damy się 

w UMP”

Insygnia 
prorektorskie 
i kanclerskie

9 nowych 
stron www dla 

jednostek

„Zastrzyk 
Rektora”

współorganizował uruchomie-
nie II edycji tego przedsięwzię-
cia, które zgromadziło 90 słu-
chaczy. Działania skierowane do 
środowiska najstarszych miesz-
kańców Poznania i Wielkopolski 
zaowocowały także włączeniem 
się w akcję „Senioralni. Poznań 
2019” oraz realizacją konferen-
cji o niecodziennym charakterze 
sztuki teatralnej pn. „Dla ludzi 
z doświadczeniem — to jest czas 
seniorów”. 

Pracownicy Działu Promocji 
i Karier w roku akademickim 
2019/2020 przeprowadzili ko-
lejną edycję badania „Monito-
ringu Losów Zawodowych Ab-
solwentów UMP”. Przewodnim 
celem analizy było zbadanie me-
tod, z których korzystają absol-
wenci w procesie poszukiwania 
pracy, czasu jaki jest im potrzeb-
ny do znalezienia pierwszego za-
trudnienia, poziomu zadowo-
lenia z jakości kształcenia czy 
dopasowania zdobytej wiedzy 
do potrzeb rynkowych. Bada-
niem zostali objęci absolwenci 
wszystkich wydziałów kończą-
cy studia w roku akademickim 
2017/2018. Anonimowy kwe-
stionariusz wypełniło 234 absol-
wentów, co kształtowało liczbę 
otrzymanych zwrotów na pozio-
mie 21,93%. Raport prezentu-
jący wyniki badania ukazał się 
w styczniu 2020 r. i przedłożony 
został władzom Uniwersytetu.

Dział Promocji i Karier realizo-
wał zadania wspierające funkcjo-
nowanie Uczelni w dobie pande-
mii, w tym prowadzenie i obsługę 
wolontariatu studenckiego, któ-
ry objął swoim zasięgiem 1360 
studentów wolontariuszy nio-
sących pomoc w szpitalach kli-
nicznych i miejskich, stacjach 
sanitarno-epidemiologicznych, 
aptekach, laboratoriach czy PO-
Z-tach. Zaangażowanie w dzia-
łania na rzecz środowiska stu-
denckiego zostało docenione 
przez absolwentów kierunku le-
karskiego i uhonorowane wrę-
czeniem Kierownikowi Działu 
Promocji i Karier wyróżnienia 
„Przyjaciela Roku”. 
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KSZTAŁCENIE

NASZE KIERUNKI

Analityka kryminalistyczna i sądowa, •

Analityka medyczna, •

Biotechnologia medyczna, •

Dietetyka, •

Elektroradiologia, •

Farmacja, •

Fizjoterapia, •

Inżynieria farmaceutyczna, •

Kosmetologia, •

Lekarski, •

Lekarsko-dentystyczny, •

Neurobiologia, •

Optometria, •

Pielęgniarstwo, •

Położnictwo, •

Protetyka słuchu, •

Ratownictwo medyczne, •

Techniki dentystyczne, •

Terapia zajęciowa, •

Zdrowie publiczne. •

STUDENCI

W roku akademickim 2019/2020 kształciło się łącznie 
7496 studentów, w tym:

5604 •  na studiach stacjonarnych,
992 •  na studiach niestacjonarnych,
900 •  na studiach w języku angielskim.

KANDYDACI NA STUDIA

Ogólna liczba kandydatów na studia w Uniwersytecie 
Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: 
9360 osób, w tym:

Wydział Lekarski —  • 3309,
Wydział Medyczny —  • 2219,
Wydział Farmaceutyczny — • 2094,
Wydział Nauk o Zdrowiu —  • 1738.
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SPRAWY STUDENCKIE 
I DYDAKTYCZNE

Rok akademicki 2019/2020, to rok istot-
nych zmian  w sposobie organizacji 
procesu kształcenia na naszej Uczel-
ni. Pandemia koronawirusa wymu-
siła na nas lub znacznie przyspie-
szyła wprowadzenie rozwiązań 
i instrumentów, które umożliwi-
ły prowadzenie dydaktyki w cza-
sie ograniczenia działalności i bra-
ku możliwości prowadzenia zajęć 
bezpośrednich. Powyższe zmiany do-
konały się w dwóch najważniejszych 
obszarach — w metodyce i technice orga-
nizacji zajęć oraz w zakresie przygotowania na-
uczycieli akademickich do prowadzenia zajęć z wyko-
rzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Obszar I. Organizacja procesu dydaktycznego:
Zintensyfi kowano prace nad wdrożeniem zajęć  •

metodą e-learningu do programów studiów.
Wprowadzono nauczanie metodą tutoringu do  •

kształcenia studentów kierunku lekarskiego.
Wprowadzono zajęcia online w trybie synchro- •

nicznym na wykładach oraz seminariach wszyst-
kich kierunków studiów.
Znacznie zwiększono liczbę egzaminów i zaliczeń  •

na platformie OLAT
Wprowadzono możliwość przeprowadzania egza- •

minów dyplomowych z wykorzystaniem metod 
zdalnych.

Obszar II. Przygotowanie nauczycieli akademic-
kich (w ramach programu Nestor):

Przeprowadzono szkolenia w zakresie: •

przygotowywania i prowadzenia zajęć dydak- –
tycznych z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość,
przygotowywania, prowadzenia oraz oceniania  –
egzaminów i zaliczeń na platformie OLAT,
budowania programów nauczania opartych na  –
efektach uczenia się;

Umożliwiono nauczycielom akademickim zdoby- •

cie doświadczenia w zakresie nauczania nowo-
czesnymi metodami kształcenia, w tym z wyko-
rzystaniem metody tutoringu podczas wyjazdów 
studyjnych do czołowych uczelni europejskich 
w ramach projektu „Mistrzowie Dydaktyki”. 

Podkreślić należy, że powyższe działania zostały 
częściowo wprowadzone lub zintensyfi kowane w od-
powiedzi na sytuację pandemiczną w Polsce. Jednak 
podjęte w tym trudnym czasie z pewnością będą mo-

gły być wykorzystane także w okresie 
„standardowej” pracy uczelni, a zdo-

bywane obecnie doświadczenie bę-
dzie miało pozytywne skutki w po-
staci stosowania nowoczesnych 
technik kształcenia w procesie dy-
daktycznym w przyszłości.

Obszar III. Wydarzenie dydak-
tyczne: II edycja Dni Jakości UMP 

— wydarzenie dla społeczności aka-
demickiej, którego celem było przybli-

żenie idei doskonalenia jakości kształ-
cenia oraz zwrócenie uwagi na współczesne 

problemy edukacji medycznej.

prof. dr hab. Ryszard Marciniak
Prorektor ds Studenckich i Dydaktycznych

POMOC STYPENDIALNA

W roku akademickim 2019/2020 przyznano:
stypendia socjalne:  • 573,
stypendia Rektora:  • 588,
stypendia dla osób niepełnosprawnych:  • 104,
stypendia dla cudzoziemców:  • 4.

Liczba Kół Studenckich: 97.

Liczba zarejestrowanych członków STN: 913.

W roku akademickim 2019/2020 odbyło się 9 stu-
denckich konferencji naukowych: 

„Autyzm w domu i w szkole” (25 lutego 2020), •

„Advances in Neurology, Neurophysiology and  •

Neuropharmacology” (20 września 2020),
I Ogólnopolska Konferencja Niepowodzenia i Po- •

wikłania w Chirurgii (10 stycznia 2020),
„Spotkanie z niepotykanymi — poznański dzień  •

chorób rzadkich” (29 lutego 2020),
VIII Ogólnopolska Akademia Pediatrii (6 marca  •

2020),
25 kwietnia 2020 — „Terapie celowane moleku- •

larnie w onkologii”,
12 września 2020 — IV Konferencja Gastroente- •

rologiczna „Studenci studentom — medycyna dla 
każdego”,
6 czerwca 2020 — V Ogólnopolska Konferencja Na- •

ukowa „Dietoterapia zaburzeń metabolicznych”,
20 • th International Congress of Young Medical 
Scientists (28–30 maja 2020 r.).
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CHÓR UMP

Ten rok miał być dla chóru UMP rokiem wybitnym, 
mieliśmy bowiem zaplanowany udział w wielu konkur-
sach polskich i zagranicznych, w tym w najbardziej pre-
stiżowym konkursie: „New York International Music 
Festival” w Carnegie Hall w Nowym Jorku. W związku 
z sytuacją epidemiologiczną konkursy, w których Chór 
zaplanował uczestnictwo nie odbyły się. 

Wybitnym wydarzeniem w roku akademickim 
2019/20 był Koncert Jubileuszowy z okazji 60-lecia 
Chóru Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Kon-
cert odbył się 23 listopada 2019. Chór razem z ab-
solwentami — byłymi chórzystami — wykonał 
utwory łączące pokolenia studentów Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Pozna-
niu. Na scenie stanęli nie tylko studenci, ale także 
wybitni dydaktycy naszej uczelni, łącząc się w jed-
nej pasji, jaką jest śpiewanie. 

Pozostałe wydarzenia artystyczne chóru:
oprawa muzyczna dyplomatorium kierunku le- •

karsko-dentystycznego (21 września 2019),
oprawa muzyczna dyplomatorium kierunku le- •

karskiego (29 września 2019),
oprawa muzyczna uroczystej inauguracji roku  •

akademickiego 2019/20 (2 października 2019),
koncert inauguracyjny Akademii Wieku Dostoj- •

nego w Rokietnicy (21 października 2019),
oprawa muzyczna dyplomatorium kierunku far- •

macja (26 października 2019),
oprawa muzyczna 100-lecia nauczania farmacji  •

(15 listopada 2019),
oprawa muzyczna dyplomatorium Wydziału Nauk  •

o Zdrowiu (16 listopada 2019),
Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. S. Stuligro- •

sza (30 listopada 2019),
oprawa muzyczna opłatka uczelnianego 2019  •

(9 grudnia 2019),
koncert w ramach akcji „Doktor Miś Dzieciom”  •

(18 grudnia 2019),

koncert w ramach Poznańskiego Kolędowania  •

w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Po-
znaniu (12 stycznia 2020),
kolędowanie u Pallotynów w ramach akcji „Dok- •

tor Miś Dzieciom” (19 stycznia 2020).

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

TENIS
10. miejsce kobiet w Akademickich Mistrzostwach  •

Europy 2019 r. 
awans kobiet do Akademickich Mistrzostw Euro- •

py 2021 r. 
3. miejsce kobiet w Akademickich Mistrzostwach  •

Polski 2019 r. 
2. miejsce kobiet w Mistrzostwach Polski Uczelni  •

Medycznych 2019 r. 
3. miejsce kobiet w Akademickich Mistrzostwach  •

Polski 2020 r. 
1. miejsce mężczyzn w Mistrzostwach Polski Uczel- •

ni Medycznych 2019 r.  
awans mężczyzn do fi nału w  Akademickich Mi- •

strzostwach Polski 2020 r.

KOSZYKÓWKA
3. miejsce kobiet w Mistrzostwach Polski Uczelni  •

Medycznych 2019 r.
1. miejsce mężczyzn w Mistrzostwach Polski Uczel- •

ni Medycznych 2019 r.

PIŁKA NOŻNA
1. miejsce mężczyzn w Mistrzostwach Polski  •

Uczelni Medycznych 2019 r.
1. miejsce mężczyzn w Akademickich Mistrzo- •

stwach Wielkopolski 2019 r.
1. miejsce kobiet w Akademickich Mistrzostwach  •

Wielkopolski 2019 r.

LEKKOATLETYKA
2. miejsce zespołowe mężczyzn w Mistrzostwach  •

Polski Uczelni Medycznych 2019 r.
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SZKOŁA DOKTORSKA 
I STUDIA DOKTORANCKIE

Pierwszy rok działania Szkoły Dok-
torskiej za nami. Dla nas — Dyrek-
tora i Zastępców (już byłych) oraz 
Pracowników Biura Szkoły Dok-
torskiej to także poprzedzające 
miesiące wytężonej pracy przy-
gotowawczej przed tym pierw-
szym rokiem. Setki, jeśli nie ty-
siące przepisów i detali, każdy ze 
swoimi konsekwencjami. Jak choć-
by banalny fakt, że „szkoła doktor-
ska” to ustawowa nazwa formy kształ-
cenia naszych Doktorantów, a „Szkoła 
Doktorska” to jednostka ogólnouczelniana 
UMP prowadząca szkołę doktorską. Setki godzin 
spędzone nad przygotowaniem najróżniejszych re-
gulacji prawnych związanych bezpośrednio (np. 
Regulamin szkoły doktorskiej, Warunki i tryb re-
krutacji) i pośrednio (np. Uchwały Senatu i Zarzą-
dzenia Rektora) ze szkołą i Szkołą, także na wie-
le miesięcy przed rozpoczęciem działania Szkoły. 
Gdyby nie nieoceniona ciężka praca mgr Anny No-
wak i mgr Małgorzaty Brożek byłoby to niemożliwe. 
Na całe szczęście we wrześniu 2019 dołączył do Ze-
społu — prof. dr hab. Błażej Rubiś (zastępca Dyrek-
tora ds. Szkoły Doktorskiej), a cały czas na poste-

runku trwała prof. dr hab. Agnieszka 
Seremak-Mrozikiewicz (Kierownik 

Studiów Doktoranckich). 

Dogłębnie zmieniony został pro-
gram kształcenia, tak aby Dokto-
ranci już na samym początku zo-
stali przygotowani nie tylko do 

prowadzenia badań naukowych, 
współpracy interdyscyplinarnej 

oraz aplikacji o projekty naukowe, ale 
także mogli się zmierzyć już po dwóch 

latach z oceną śródokresową i złożyć roz-
prawę doktorską w wymagalnym terminie 

4 lat. Była to próba nowego podejścia, od statystyki 
poprzez metodologię badań naukowych do semina-
riów doktoranckich (na których zażarcie dyskutowa-
liśmy z Doktorantami założenia, metodologię oraz 
oczekiwane efekty ich planów naukowych). Przygo-
towano podstawy formalno-prawne dla kształcenia 
w języku angielskim, w konsekwencji pierwsze trzy 
przedmioty fakultatywne prowadzone będą w roku 
akademickim 2020/2021 przez obcokrajowców, wy-
łącznie w tym języku. Rozpoczęto także prace na 
rzecz dalszego umiędzynarodowienia szkoły doktor-
skiej, mając na względzie projekt NAWA (w związku 
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z przesunięciem terminów aplikacji, prace nad reali-
zacją powyższego zadania przejęły już nowe Władze 
Szkoły i złożyły stosowny wniosek).

I najważniejsze — Ludzie — od Nich zależy najwię-
cej. W pierwszym roku mieliśmy okazję współpra-
cować z 45 Doktorantami oraz 14 Wykładowcami. 
Uczestnicząc jako wolny słuchacz w wielu zajęciach 
oraz prowadząc wykłady i ćwiczenia z metodolo-
gii badań naukowych i seminaria doktorskie mia-
łem przyjemność oglądać „w akcji” Wykładowców, 
którzy z pasją przekazywali swoją wiedzę i umie-
jętności oraz dyskutowali ze wspaniałymi młodymi 
Doktorantami, którzy są naszą nadzieją na dalszy 

rozwój UMP. Ten rok był czasem trudnym, ale cie-
kawym. Ogromne wyzwania organizacyjne i dydak-
tyczne, a potem pandemia. Kończąc — pisanie i peł-
nienie funkcji, chciałbym serdecznie podziękować 
moim Współpracownikom za włożony trud, a Dok-
torantom za inspirację. JM Rektor powierzył mi 
inne zadania. Trochę żałuję, współdziałanie z Wami 
było przyjemnością i zaszczytem. Nowym Władzom 
Szkoły Doktorskiej życzę powodzenia, a obecnym 
i przyszłym Doktorantom wielu sukcesów.

prof. dr hab. Jarosław Walkowiak
Pierwszy Dyrektor Szkoły Doktorskiej UMP 

(2019–2020)

SZKOŁA DOKTORSKA I STUDIA 
DOKTORANCKIE

Rok akademicki 2019/2020 był pierwszym rokiem 
funkcjonowania szkoły doktorskiej, jako formy 
kształcenia doktorantów. Dyrek-
torem Szkoły Doktorskiej został 
prof. dr hab. Jarosław Walkowiak, 
a jego zastępcami prof. dr hab. 
Błażej Rubiś (ds. Szkoły Doktor-
skiej) oraz prof. dr hab. Agniesz-
ka Seremak-Mrozikiewicz (Kie-
rownik studiów doktoranckich).

Postępowanie rekrutacyjne do 
Szkoły Doktorskiej, w tym na-
bór kandydatów, którzy zostali 
wybrani w ramach konkursu do realizacji projektu 
Uniwersytetu fi nansowanego ze środków Narodo-
wego Centrum Nauki lub innych środków zewnętrz-
nych przewidującego udział doktorantów, trwało od 
czerwca do października 2019 r. i zakończyło się 
wpisem na listę doktorantów 45 osób.

Jednocześnie kształcenie na studiach doktoranc-
kich kontynuowali uczestnicy studiów doktoranc-
kich, którzy rozpoczęli te studia przed rokiem 
2019/2020. Zgodnie z przepisami studia doktoranc-
kie prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jed-
nak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r. Zgod-
nie z zapisami Statutu naszej Uczelni od dnia 1 
października 2019 r. nadzór merytoryczny nad stu-
diami doktoranckimi sprawuje Szkoła Doktorska.

W roku akademickim 2019/2020 kształcenie w szko-
le doktorskiej realizowało 45 doktorantów, w tym 3 
osoby realizujące pracę doktorską w ramach gran-
tów NCN i 2 osoby realizujących doktorat w ramach 
programu „Doktorat wdrożeniowy”. Natomiast na 
studiach doktoranckich kształciło się 133 dokto-
rantów, w tym 4 osoby realizujące doktorat w ra-
mach odrębnego programu Interdyscyplinarnych 

Studiów Doktoranckich NanoBioTech, 5 osób reali-
zujących pracę doktorską w ramach grantów NCN, 
7 osób realizujących doktorat w ramach programu 
„Doktorat wdrożeniowy” oraz 2 osoby realizujące 
studia doktoranckie w trybie niestacjonarnym.

W trakcie roku akademickiego 
rezygnację z kształcenia złoży-
ło 2 doktorantów szkoły doktor-
skiej oraz 3 doktorantów studiów 
doktoranckich.

Dwie doktorantki szkoły dok-
torskiej, zgodnie z prawem przy-
znanym im w nowej ustawie 
o szkolnictwie wyższym i nauce, 
skorzystały z możliwości zawie-

szenia kształcenia na okres trwania urlopu macie-
rzyńskiego i rodzicielskiego.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii 
COVID-19 miniony rok akademicki był rokiem trud-
nym, z uwagi na konieczność wprowadzenia wie-
lu zmian w systemie kształcenia oraz ograniczone 
możliwości prowadzenia pracy naukowej przez dok-
torantów. W konsekwencji część uczestników stu-
diów doktoranckich, którzy planowo powinni za-
kończyć kształcenie z końcem roku akademickiego 
2019/2020, wystąpiło z wnioskiem o przedłużenie 
okresu odbywania studiów lub przesunięcie termi-
nu złożenia pracy doktorskiej w celu sfi nalizowania 
badań. 

Wszystkie zaplanowane w programie kształcenia 
zajęcia zostały zrealizowane, częściowo w formie 
zdalnej. Większości doktorantów, pomimo trudno-
ści, udało się w minionym roku przygotować, zgod-
nie z wymogami studiów doktoranckich, czy szko-
ły doktorskiej publikację naukową, w postaci pracy 
oryginalnej lub poglądowej.

mgr Anna Nowak

W roku akademickim 
2019/2020 kształcenie 
w szkole doktorskiej 

realizowało 45 doktorantów, 
natomiast na studiach 

doktoranckich kształciło się 
133 doktorantów



86 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UMP 2019/2020

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

Rok akademicki 2019/2020, to pierw-
szy rok działalności Centrum Stu-
diów Podyplomowych i Kształce-
nia Ustawicznego. Nowe zadania, 
koronawirusowa niepewność, czy 
edukacja zdalna, która w przy-
padku zajęć praktycznych okaza-
ła się prawdziwym wyzwaniem, 
nie przeszkodziły nam jednak 
w prowadzeniu i rozwijaniu kształ-
cenia podyplomowego. Od marca 
2020 roku większość zajęć realizowa-
na była w formie zdalnej. 

Tylko od stycznia do czerwca 2020 r. udało nam się 
poszerzyć ofertę edukacyjną UMP o 5 nowych kie-
runków, a mianowicie: 

Opiekę farmaceutyczną w geriatrii,  •

Kompleksowy system wsparcia dziecka ze spek- •

trum autyzmu, 
Fizjoterapię w neurologii dorosłych,  •

Psychologię w medycynie (studia prowadzone  •

wspólnie z Uniwersytetem SWPS), 
Podyplomowe Studia Uzupełniające dla Osób Wy- •

kwalifi kowanych. 

Wzrosła również liczba prowadzonych rekrutacji 
i słuchaczy na kierunkach, które od lat niezmien-
nie cieszą się zainteresowaniem uczestników, tj. 
510 osób w 2019/20 w stosunku do 342 uczestni-
ków w 2018/2019.

Zmień
swój
profi l

Ponadto z początkiem 2020 roku od-
daliśmy w Państwa ręce nowy new-

sletter „Podyplomowe UMP”, po-
święcony aktualnościom w sferze 
kształcenia podyplomowego i spe-
cjalizacyjnego. Nowy kwartalnik, 
to skrót najważniejszych informa-
cji dotyczących aktualnych regu-

lacji prawnych, naborów na studia 
podyplomowe, ale także zapowie-

dzi planowanych kierunków, kursów 
i szkoleń przygotowywanych w UMP. 

Prowadzimy również swoją stronę inter-
netową: www.podyplomowe.ump.edu.pl oraz 

nową stronę na Facebooku — Podyplomowe UMP, 
do której śledzenia gorąco zachęcamy.

Centrum Studiów Podyplomowych, to również kształ-
cenie specjalizacyjne lekarzy, lekarzy dentystów, 
farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych. Naszym 
niewątpliwym sukcesem jest przedłużenie akredytacji 
na farmacji szpitalnej i klinicznej na kolejne 5 lat. Na-
tomiast, największym wyzwaniem — kursy specjali-
zacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów, których ilość 
niestety maleje z roku na rok. W tym roku na ich licz-
bę znacząco wpłynęła niekorzystna sytuacja epide-
miczna związana z COVID-19. Zajęcia specjalizacyjne 
realizowane były głównie w formie e-learningowej.

Prof. dr hab. Zbigniew Krasiński 
Prorektor ds. Kadr i Kształcenia Podyplomowego

86
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STUDIA PODYPLOMOWE 

KSZTAŁCENIE W CAŁOŚCI FINANSOWANE 
PRZEZ UCZESTNIKÓW

Liczba słuchaczy w roku akademickim 2019/20 wy-
niosła 510 osób:

Arteterapia — 54 słuchaczy: •

edycja XI — 19 słuchaczy, –
edycja XII — 14 słuchaczy, –
edycja XIII — 21 słuchaczy; –

Badania kliniczne i biomedyczne badania nauko- •

we — 94 słuchaczy:
edycja III — 31 słuchaczy, –
edycja IV — 30 słuchaczy, –
edycja V — 33 słuchaczy; –

Dietetyka i poradnictwo żywieniowe, edycja IX —  •

43 słuchaczy;
Estetyka twarzy — 32 słuchaczy:  •

edycja VI — 14 słuchaczy, –
edycja VII — 18 słuchaczy; –

Geriatria i gerontologia z elementami opieki pa- •

liatywnej — 59 słuchaczy:
edycja V— 24 słuchaczy, –
edycja VI — 35 słuchaczy; –

Marketing na rynku farmaceutycznym, edycja I —  •

21 słuchaczy;
Opieka farmaceutyczna w geriatrii, edycja I — 37  •

słuchaczy;
Optometria, edycja XIV — 40 słuchaczy; •

Zarządzanie w opiece zdrowotnej, edycja XL — 30  •

słuchaczy;
Zioła w profi laktyce i terapii — 100 słuchaczy: •

edycja V — 49 słuchaczy, –
edycja VI — 51 słuchaczy. –

Realizacja programu studiów 
podyplomowych z zakresu geriatrii 
i gerontologii to była nie tylko przyjemność, 
ale i spełnienie mojego zawodowego 
marzenia. Spędziłem ostatni rok ucząc 
się holistycznego podejścia do tematyki 
zdrowia i funkcjonowania osób starszych, 
samego procesu starzenia się jako fi zjologii, 
towarzyszących mu patologii chorobowych, 
a także wyjątkowych potrzeb zdrowotnych 
tej populacji. Wspaniały zespół dydaktyczny 
pod kierownictwem Pani Profesor Katarzyny 
Wieczorowskiej-Tobis uczy patrzeć na 
człowieka z perspektywy wieloczynnikowej, 
kompleksowej do tej pory znanej mi tylko 
z zakresu zdrowia publicznego.

Sławomir Kmak
słuchacz SP Geriatria i gerontologia 

z elementami opieki paliatywnej, edycja VI

Studia Arteterapii prowadzone 
z zaangażowaniem, widocznym w każdym 
aspekcie, z naciskiem na praktyczne 
wykorzystanie przekazywanej wiedzy. Wysoki 
poziom wiedzy merytorycznej wsparty 
przyjaznym podejściem do słuchaczy.

Anna Szajer
słuchaczka SP Arteterapii, edycja X

▼  Inauguracja edycji IV studiów podyplomowych „Badania kliniczne i biomedyczne badania naukowe”
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KSZTAŁCENIE SPECJALIZACYJNE 
W CAŁOŚCI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW 
MINISTERIALNYCH — BEZPŁATNE 
DLA UCZESTNIKÓW

Kształcenie specjalizacyjne lekarzy 
i lekarzy dentystów

W 2020 roku Centrum Studiów Podyplomowych 
i Kształcenia Ustawicznego zorganizowało obowiąz-
kowe kursy dla lekarzy specjalizujących się w 24 
dziedzinach medycyny oraz dla lekarzy dentystów 
w 2 dziedzinach specjalizacji stomatologicznych. 

W 2020 roku przeprowadzono w sumie 84 kursy 
podyplomowe, tj. 77 kursy specjalizacyjne dla leka-
rzy i 7 kursów dla lekarzy dentystów. We wszyst-
kich powyższych kursach wzięło udział ok. 1400 
uczestników w tym 1282 lekarzy i 118 lekarzy 
dentystów. Koszt organizacji szkoleń wyniósł ok. 
186 500,00 PLN (dane z dn. 20.10.2020 r.).

Mniejsza liczba kursów oraz uczestników w sto-
sunku do ubiegłego roku wynika ze szczególnych 
warunków, w jakich znaleźliśmy się od marca br. 
Pandemia nie pozwoliła nam na zorganizowa-
nie wszystkich zaplanowanych szkoleń i utrudniła 
udział lekarzom w ich udziale. 

KSZTAŁCENIE SPECJALIZACYJNE 
W CAŁOŚCI FINANSOWANE 
PRZEZ UCZESTNIKÓW KURSÓW

Kształcenie specjalizacyjne dla diagnostów 
laboratoryjnych

Laboratoryjna diagnostyka medyczna (nabór  •

2016) — 12 kursów, 18 uczestników,
Laboratoryjna diagnostyka medyczna edycja X —  •

3 kursy, 17 uczestników,
Laboratoryjna diagnostyka medyczna edycja XI —  •

3 kursy, 12 uczestników.

Kształcenie specjalizacyjne dla farmaceutów

Farmacja apteczna — 7 kursów, 141 uczestników, •

Farmacja szpitalna — 9 kursów, 214 uczestników, •

Farmacja kliniczna — 12 kursów, 212 uczestników. •

POZOSTAŁE KURSY SPECJALIZACYJNE 
I PODYPLOMOWE 

Specjalistyczny kurs j. angielskiego w badaniach  •

klinicznych, edycja I – 12 uczestników,
Kurs techniki badań audiologicznych, edycja  •

XVIII — 8 uczestników,
Poznańska szkoła rozwoju i terapii, edycja II,  •

szkolenie nr 6 — Wsparcie terapeutyczne osób ze 
stwardnieniem rozsianym — 6 uczestników.

2-letnie studia podyplomowe na kierunku 
Arteterapii nie tylko spełniły moje 
oczekiwania pod względem edukacyjnym, 
ale były niezwykłym doświadczeniem 
życiowym. Tak wybitnie zaangażowanej kadry 
szkoleniowców nie spotkałam już dawno. 
Dzięki temu, my — Uczestnicy studium 
z ciekawością poznawaliśmy, zgłębialiśmy 
i doświadczaliśmy w praktyce całe spektrum 
technik terapeutycznych. Wielu z nas pod 
wpływem tych studiów nawet zmieniło swoją 
drogę zawodową — i to z powodzeniem! 
Polecam te studia każdemu, kto chce 
skutecznie podnieść swoje kwalifi kacje 
zawodowe i zdobyć nowe kompetencje, 
ale i poznać lepiej samego siebie.

dr n. biol. Betina Kujawa
słuchaczka SP Arteterapii, edycja XI

▲  Kurs „Terapeutyczne wsparcie osób 
ze stwardnieniem rozsianym”
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Studia Podyplomowe Badań klinicznych 
i biomedycznych badań naukowych były 
nowym i ciekawym doświadczeniem, 
dzięki któremu pogłębiłam oraz 
usystematyzowałam swoją wiedzę. 
Studia te dały mi możliwość poznania 
wybitnych specjalistów i praktyków 
w dziedzinie badań klinicznych. 
Profesjonalizm i różnorodność 
kadry prowadzącej daje możliwość 
zaznajomienia się z wieloma aspektami 
badań klinicznych. Kadra organizująca 
w/w studia na medal.

Aleksandra Ostańska
słuchaczka SP Badań klinicznych 

i biomedycznych badań naukowych,
edycja III

Dziękuję za informację i za organizację 
kursu języka angielskiego w badaniach 
klinicznych. Jestem bardzo zadowolona 
z udziału, zajęcia były niezwykle 
wartościowe i z nawiązką spełniły moje 
oczekiwania.

Wirginia Bugajska
uczestniczka specjalistycznego kursu 

„Język angielski w badaniach klinicznych”, 
edycja I

1 Studia Podyplomowe Zarządzanie w opiece zdrowotnej, 
edycja XL

2 Szkolenie z zasad dobrej praktyki klinicznej GCP, Studia 
Podyplomowe Badań klinicznych i biomedycznych 
badań naukowych, edycja III

3 Studia Podyplomowe Arteterapii, edycja XI
4 Studia Podyplomowe Estetyki twarzy, edycja VII

1

2

3

4
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ABSOLWENCI

STUDIA STACJONARNE

Studenci i absolwenci ogółem (bez cudzoziemców): 
1130 osób.

▼  Absolwenci wyższych studiów drugiego stopnia

Kierunek studiów Liczba
Biotechnologia medyczna 12
Dietetyka 28
Elektroradiologia 18
Fizjoterapia 118
Optometria 8
Pielęgniarstwo 51
Położnictwo 33
Protetyka słuchu 11
Zdrowie publiczne 15
Razem 294

▼  Absolwenci jednolitych studiów magisterskich i wyższych 
studiów pierwszego stopnia

Kierunek studiów Liczba
Analityka medyczna 27
Biotechnologia medyczna 13
Dietetyka 33
Elektroradiologia 22
Farmacja 113
Fizjoterapia 2
Kosmetologia 16
Lekarski 257
Lekarsko-dentystyczny 84
Optometria 20
Pielęgniarstwo 99
Położnictwo 91
Ratownictwo medyczne 19
Techniki dentystyczne 12
Terapia zajęciowa 11
Zdrowie publiczne 13
Zdrowie publiczne — higiena dentystyczna 4
Razem 836

STUDIA NIESTACJONARNE

Studenci i absolwenci ogółem (bez cudzoziemców): 
292 osób.

▼  Absolwenci wyższych studiów drugiego stopnia

Kierunek studiów Liczba
Elektroradiologia 43

Fizjoterapia 95

Kosmetologia 16

Pielęgniarstwo 80

Położnictwo 42

Zdrowie publiczne 5

Razem 281

▼  Absolwenci jednolitych studiów magisterskich i wyższych 
studiów pierwszego stopnia

Kierunek studiów Liczba
Fizjoterapia 4

Lekarski 7

Razem 11
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ABSOLWENCI CUDZOZIEMCY

▼  Absolwenci jednolitych studiów magisterskich i wyższych 
studiów pierwszego stopnia

Kierunek studiów Ogółem
Fizjoterapia 1

Kosmetologia 2

Lekarski 102

Lekarsko-dentystyczny 37

Położnictwo 1

Ogółem 143
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CENTRUM NAUCZANIA 
W JĘZYKU ANGIELSKIM

Obecne władze Centrum Nauczania w Języku An-
gielskim prezentują się następująco:

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Ziemnicka  • — dy-
rektor Centrum Nauczania w Języku Angielskim,
dr hab. n. med. Agnieszka Malińska — zastępca  •

dyrektora Centrum Nauczania w Języku Angiel-
skim, pełnomocnik dyrektora ds. nauk podstawo-
wych Kierunku Lekarskiego CNJA
dr hab. n. med. Justyna Opydo-Szymaczek — za- •

stępca dyrektora Centrum Nauczania w Języku 
Angielskim, pełnomocnik dyrektora ds. Kierunku 
Lekarsko-Dentystycznego CNJA,
dr hab. n. med. Jan Mazela, prof. UM  • — pełno-
mocnik dyrektora CNJA ds. electives,
dr hab. n. med. Alicja Kalinowska — pełnomoc- •

nik dyrektora CNJA ds. współpracy z zagranicą,
prof. dr hab. n. farm. Franciszek Główka — pełno- •

mocnik dyrektora ds. Kierunku Farmacji CNJA.

Nie ulega wątpliwości, że rok akademicki 2019/2020 
w znacznej mierze upłynął pod znakiem pandemii 
koronawirusa SARS-CoV-2, która do tej pory powo-
duje konieczne zmiany w procesie dydaktycznym 
studentów anglojęzycznych. Ogłoszenie przez Wła-
dze Państwa stanu epidemii w Polsce zdetermino-
wało działalność Uniwersyte-
tu, w tym także CNJA. Od dnia 
12.03.2020 wszelkie zajęcia dy-
daktyczne zostały zawieszone 
i mogły być realizowane z wy-
korzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość, tak 
aby zapewnić ciągłość kształ-
cenia. Miało to szczególne zna-
czenie w przypadku studentów 
ostatniego roku, dla których 
terminowe ukończenie studiów 
warunkuje dalsze możliwości ubiegania się o miej-
sca w programach rezydenturalnych w wybranych 
krajach. Spośród absolwentów CNJA w roku akade-
mickim 2019/2020 24 absolwentów zostało przyję-
tych na wybrane programy rezydentury w USA i Ka-
nadzie, a 5 w UK.

Zmiana formy na zdalną dotyczyła także egzami-
nów, w tym również egzaminów NBME, które dla 
studentów anglojęzycznych mają duże znaczenie.
Studenci powracający z wyjazdów zagranicznych, 
zobowiązani byli do odbycia dwutygodniowej kwa-
rantanny od dnia przyjazdu. Decyzje Władz Państwa 
o zamknięciu granic Polski, a także kolejne restryk-

cje i obostrzenia gospodarcze i społeczne wprowa-
dzone jako elementy walki z pandemią także miały 
znaczący wpływ zarówno na proces dydaktyczny jak 
i codzienne funkcjonowanie studentów anglojęzycz-
nych, dla których w wielu przypadkach lock-down 
w Polsce przyniósł dodatkowe trudności. Centrum 
Nauczania w Języku Angielskim było więc dla nich 
często pierwszym kontaktem w sprawach ewentu-
alnego powrotu do kraju czy formalności wizowych. 
Obowiązujące także w innych państwach restrykcje 
epidemiologiczne spowodowały ograniczenie moż-
liwości realizacji praktyk typu electives dla studen-
tów anglojęzycznych. Z tego względu studentom 
anglojęzycznym umożliwiono realizację tych prak-
tyk w formie projektów i prac badawczych, co nie 
tylko pomogło i nadal pomaga im w ukończeniu wy-
maganych praktyk, ale także niejednokrotnie owo-
cuje poszerzeniem bazy dydaktycznej o nowe publi-
kacje i materiały.

Podobnie jak w latach ubiegłych, CNJA kontynu-
owało współpracę z fi rmą Kaplan prowadzącą kurs 
poświęcony naukom podstawowym i przygotowu-
jącym studentów do egzaminu NBME CBS, który 
warunkuje udział w zajęciach klinicznych oraz eg-

zaminów licencyjnych USMLE. 
W tym roku kurs po raz pierw-
szy prowadzony był zdalnie.

Okres, w którym działal-
ność dydaktyczna przebiega-
ła w formie zdalnej był sukce-
sywnie wydłużany ze względu 
na sytuację epidemiczną. Stop-
niowy powrót do działalności 
nastąpił w czerwcu, kiedy za-
jęcia dydaktyczne w znacznej 

części nadal kontynuowane były w formie zdalnej, 
jednak umożliwiona została realizacja części zajęć 
klinicznych i zajęć w Centrum Symulacji Medycznej 
w obowiązującym reżimie sanitarnym, zdając sobie 
sprawę jak ważne jest nabycie umiejętności prak-
tycznych w zawodach medycznych. 

Działalność Biura CNJA to także organizacja co-
rocznych uroczystości, m.in. uroczystości Dyplo-
matorium CNJA oraz Dni Adaptacyjnych dla nowo 
przyjętych studentów anglojęzycznych. Niestety, 
w mijającym roku ze względu na pandemię niemoż-
liwa była organizacja tych uroczystości w ich trady-
cyjnej formie. Uroczystość Dyplomatorium została 

Spośród absolwentów 
CNJA w roku akademickim 
2019/2020 24 absolwentów 

zostało przyjętych na wybrane 
programy rezydentury w USA 

i Kanadzie, a 5 w UK
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odwołana. Dla absolwentów przygotowane zostało 
jednak m.in. nagranie Pani Prof. Katarzyny Ziem-
nickiej, w którym pogratulowała absolwentom osią-
gniętych sukcesów i przekazała życzenia powodze-
nia w ich dalszej medycznej drodze, przekazując im 
także kilka słów zawodowego przesłania. Swoje wy-
stąpienia nagrali także reprezentanci absolwentów 
poszczególnych programów studiów.

Podobnie, w formie zdalnej odbyły się tegoroczne 
Dni Adaptacyjne, tzw. Orientation Days, w trakcie 
których studenci otrzymują komplet wszelkich nie-
zbędnych informacji „na start” dotyczących zarów-
no funkcjonowania Uczelni, ale także informacji 
dotyczących wizy/karty pobytu/rejestracji pobytu, 
ubezpieczenia zdrowotnego, co dla studentów cu-
dzoziemców rozpoczynających swój pobyt w Polsce 
jest bardzo znaczące i pomocne. Wszelkie informacje 
z Urzędu Wojewódzkiego, Straży Granicznej, NFZ, 
a także informacje dotyczące zakresu działalności 
Dziekanatu i organizacji studenckich zostały prze-
kazane studentom w formie prezentacji i materiałów 
on-line. Spotkania ze starszymi studentami, w trak-
cie których studenci mogą zadawać pytania i poznać 
Uniwersytet z perspektywy studenta także zostały 
przeprowadzone on-line z pomocą członków orga-
nizacji studenckich. Kilka słów powitania i życzenia 
powodzenia za pomocą nagranych fi lmów przekaza-
ły także: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Ziemnicka, 
dyrektor Centrum Nauczania w Języku Angielskim, 
dr hab. n. med. Agnieszka Malińska, pełnomocnik 
dyrektora ds. nauk podstawowych Kierunku Le-
karskiego CNJA oraz dr hab. n. med. Justyna Opy-
do-Szymaczek, zastępca dyrektora Centrum Naucza-
nia w Języku Angielskim, pełnomocnik dyrektora ds. 
Kierunku Lekarsko-Dentystycznego CNJA. 

Początek roku akademickiego 2020/2021 niestety 
nadal obciążony jest ograniczeniami i restrykcjami 
związanymi z pogarszającą się sytuacją epidemicz-
ną. Dla studentów zagranicznych powracających 
na zajęcia w UMP wprowadzony został obowiązek 
przedstawienia dwóch negatywnych testów w kie-
runku koronawirusa SARS-CoV-2: pierwszy test 
wykonany w ciągu 72 godzin przed wylotem, oraz 
drugi, po 7 dniach od przylotu do Polski. 

Ponieważ zajęcia w dużej mierze kontynuowane są 
nadal w formie zdalnej, zakupiona została licencja 
na oprogramowanie FlashBack Pro, które pozwa-
la nauczycielom akademickim na nagrywanie zajęć 
w formie e-learningu.

Swoja działalność niezmiennie kontynuują organi-
zacje studenckie zrzeszające studentów anglojęzycz-
nych, choć wiele aktywności jakie podejmują nabrało 
teraz zupełnie innego wymiaru i znaczenia. Ich bo-
gata i różnorodna działalność to teraz już nie tylko 
zajęcia sportowe, wsparcie innych studentów w na-
uce czy współpraca z podobnymi organizacjami za-
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granicznymi. Teraz, to także znacznie szerszy wolon-
tariat obejmujący pomoc studentom zakażonym czy 
objętym kwarantanną, a także pomoc bezpośrednio 
w szpitalach czy Uczelnianym Laboratorium Koro-
nawirusa. Wiele organizowanych wydarzeń społecz-
no-kulturowych, integracyjnych i edukacyjno-towa-
rzyskich zmieniło swój charakter. Niemniej jednak, 
organizacje nadal działają z pełnym wykorzystaniem 
studenckiej kreatywności, zapału i mobilizacji. 

Patronat nad organizacjami zrzeszającymi stu-
dentów pełni English Programs’ Student Union 
(EPSU), które skupia aż 15 organizacji wchodzących 
w skład. 

American Medical Student Association (AMSA) 
zrzesza studentów z Ameryki jako przyszłych leka-
rzy dzielących wspólne zainteresowanie przyszłością 
medyczną, opieka zdrowotną. Poprzez warsztaty, 
program pomocy innym studentom w nauce i wolon-
tariat organizacja pomaga studentom w trakcie stu-
diów oraz w kwestiach związanych z ich powrotem 
na amerykański i kanadyjski rynek pracy. Podobny 
charakter ma Association of Norwegian Students 
Abroad (ANSA) dedykowana studentom z Norwe-
gii studiującym zagranicą, Dental Student Asso-
ciation (DSA) zrzeszające przyszłych stomatologów 
i działające także we współpracy ze studentami pol-
skojęzycznymi przy organizacji wydarzeń, np. bez-
płatnych przeglądów dentystycznych dla studentów; 
English Student Research Association (ESRA) 
oferujące wsparcie w kwestii prac i projektów ba-
dawczych na Uniwersytecie, Harassment and As-
sault Student Advocacy (HASA), której celem jest 
dbałość o szeroko pojęte bezpieczeństwo studentów 
i zapobieganie wszelkiemu wykorzystywaniu, prze-
mocy i agresji zarówno na Uniwersytecie jak i poza 
nim; Irish and British Student Group (IBSG) po-
magająca studentom zainteresowanym powrotem 
na irlandzki i brytyjski rynek pracy; International 
Federation of Medical Students’ Association — 
Poland Poznan English Division (IFMSA-ED) 
— światowa największa organizacja studencka ofe-
rująca profesjonalne programy wymiany studenc-
kiej, która od zeszłego roku otrzymała własną sek-
cję w uczelnianym piśmie PULS; North American 
Student Group (NASG), która jednoczy studentów 
mających na celu uzyskanie rezydentury w USA czy 
Kanadzie i organizuje dla nich wiele warsztatów i wy-
darzeń informacyjnych dotyczących NBME, USMLE 
czy electives; PUMS Pathology Society (PPS), któ-
re zrzesza studentów zainteresowanych patologią; 
Pharmacy Student Association (PSA), której ak-
tywność jest mniejsza ze względu na mniejszą licz-
bę studentów farmacji; SLF Student Poznan (SLF) 
zrzeszająca studentów ze Szwecji; Student Pedia-
tric Society (SPS) poświęcone pediatrii i organi-
zujące wiele działań dla dzieci w szpitalach, jak np. 
szycie czapeczek dla wcześniaków czy zbiórkę ma-
skotek, czy też bezpośrednią obecność w szpitalach 
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mającą na celu umilić pobyt w szpitalu najmłodszym 
pacjentom, która niestety teraz jest ograniczona ze 
względu na stan epidemii; PUMS Student Surgi-
cal Society oferujące możliwość zgłębiana tajników 
chirurgii, doskonalenia umiejętności szycia chirur-
gicznego czy też Taiwanese Student Group (TSG) 
zrzeszająca studentów z Tajwanu. 

Duże znaczenie ma grupa studentów, którzy peł-
nią funkcję Residential Advisors (R.A) — odpo-
wiedzialną za studentów zamieszkujących w Do-
mach Studenckich. Ich działalność obejmuje nie 
tylko reprezentowanie interesów mieszkańców Do-
mów Studenckich, ale także szereg inicjatyw spo-
łecznych, edukacyjnych i kulturowych mających na 
celu zacieśnianie studenckich więzi i pomoc studen-
tom w warunkach z dala od rodzinnych środowisk. 
Residential Advisors pełnią funkcję łącznika w kon-
taktach studentów anglojęzycznych z administra-
cją Domów Studenckich i często są dla studentów 
pierwszym kontaktem w potrzebie pomocy.

W obecnym, trudnym czasie pandemii organiza-
cje musiały zrezygnować z wielu wydarzeń, które 

z pewnością odbyłyby się w normalnych warunkach 
(np. End of year ball, Hallowen party, kiermasze 
książek etc.). 

EPSU prowadzi aktywną działalność w mediach 
społecznościowych, szczególnie na Instagramie, 
gdzie można śledzić wszelkie działania podejmowa-
ne i organizowane przez studentów. 

Nie ulega wątpliwości, że sytuacja epidemiczna nie-
jednokrotnie wymaga od członków organizacji do-
datkowych działań, o zupełnie innym charakterze 
niż dotychczas. Są oni często źródłem informacji dla 
pozostałych studentów, a także wsparciem w przej-
ściu na zdalną formę zajęć i egzaminów i nieocenioną 
pomocą w codziennym funkcjonowaniu dla studen-
tów przebywających w izolacji i na kwarantannie.

Ważną rolę pełni także Class Representative Co-
uncil (CRC), które ma na celu ścisłą współpracę re-
prezentantów poszczególnych lat i programów stu-
diów, ale także czuwa nad przestrzeganiem praw 
i obowiązków zarówno reprezentantów jak i pozo-
stałych studentów.
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SEKCJA DS. REKRUTACJI 
NA STUDIA ANGLOJĘZYCZNE

LUTY

Targi i rekrutacja w Libanie
Wzięliśmy udział jako wystawcy w targach eduka-
cyjnych Academia Lebanon w Bejrucie oraz zorga-
nizowaliśmy pierwszą sesję egzaminów wstępnych 
w tym mieście. Wysiłki promocyjne skierowane na 
ten kraj od kilku lat przynoszą coraz lepsze efekty 
w rekrutacji. ►

Studentka Sharon Huang wybrana przez 
NAWA jedną z ambasadorów edukacji polskiej 
W naborze na ambasadorów cyfrowych NAWA zorga-
nizowanym wśród studentów zagranicznych w Pol-
sce przez Narodową Agencję Wymiany Akademic-
kiej, jedno z miejsc przyznano studentce medycyny 
w jęz. ang. na UMP Sharon Huang z Tajwanu: https://
go-poland.pl/interviews/digital-ambassadors-15. ►

Współpraca z absolwentem Dr Sermarini
Odnowiliśmy kontakt z absolwentem z pierwsze-
go rocznika absolwentów anglojęzycznych, dr Mar-
kiem Sermarini. Prowadzi on fi rmę przygotowują-
cą do egzaminów licencyjnych w USA (CSE Review) 
i zgodził się zaoferować swoje szkolenia naszym stu-
dentom i absolwentom po niższych cenach.

Akcja Student Takeover w mediach 
społecznościowych
Po raz pierwszy przeprowadziliśmy akcję promocyj-
ną w modelu student takeover, czyli tymczasowe-
go przejęcia narracji kanałów społecznościowych 
uczelni przez jednego z jej studentów. Studentka 
medycyny Shamiram Benjamin przez tydzień pu-
blikowała relacje z kampusu i z miasta na uczel-
nianych stronach Facebook i Instagram, dzieląc się 
swoim doświadczeniem studenckiej codzienności 
i odpowiadając na pytania. Całość można zobaczyć 
w tym miejscu: https://www.instagram.com/sto-
ries/highlights/17876063923554168.

Od tego czasu media społecznościowe samorządu 
studentów anglojęzycznych co tydzień oddają do 
dyspozycji swoje kanały innemu studentowi/stu-
dentce, co świetnie spełnia rolę zaprezentowania 
szkoły osobom z zewnątrz.

Sprawy akredytacji międzynarodowych
Dzięki pomocy i życzliwości Ambasady Indii w War-
szawie udało nam się uaktualnić anglojęzyczną 
nazwę naszej Uczelni na liście szkół medycznych 
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uznawanych przez Medical Council of India. Obec-
ność starej nazwy na liście w przeszłości powodo-
wała formalne problemy i opóźnienia w licencjono-
waniu naszych absolwentów.

Komunikacja z Polską Komisją Akredytacyjną 
w sprawie uzyskania przez nią statusu agencji akre-
dytowanej przez World Federation for Medical Edu-
cation — PKA ofi cjalnie informuje o biegu tej pro-
cedury i zwraca uwagę na konieczność współpracy 
uczelni medycznych.

Rozpoczęcie współpracy z fi rmą STUDIN
W listopadzie 2019 r. udało się sfi nalizować umo-
wę z fi rmą STUDIN, która będzie rekrutować dla 
Uczelni kandydatów ze Skandynawii na studia pro-
wadzone w języku angielskim. Pod koniec stycznia 
2020 r. gościliśmy w biurze SRSA przedstawicielkę 
STUDIN, Elisabeth Öberg. Pracownicy SRSA opro-
wadzili Elisabeth po kampusie Uczelni, a uroki mia-
sta zaprezentowali studenci ze Szwecji, Ayesha Ah-
med oraz Edwin Gautam, przy okazji dzieląc się 
informacjami na temat życia studenckiego i ścieżki 
powrotu do Szwecji.

Podpisanie umowy z Kristiania University 
College (KUC)
26 lutego Senat zatwierdził umowę z Kristiana Uni-
versity College z Norwegii na rekrutację kandyda-
tów głównie z programu licencjackiego z nauk bio-
medycznych na Kristiania University College (KUC) 
w Bergen w Norwegii na ścieżkę Advanced na kie-
runku lekarskim na UMP.

MARZEC

Targi w Szwecji
Wzięliśmy udział jako wystawcy w targach eduka-
cyjnych „Mässan om utlandsstudier” zorganizowa-
nych przez biuro rekrutacyjne STUDIN. W targach 
udział wzięły przedstawicielki biur SRSA i CNJA. 
Podczas targów zaprezentowaliśmy ofertę studiów 
UMP potencjalnym kandydatom oraz wygłoszono 
prezentację poświęconą Uczelni, poszczególnym 
kierunkom, oraz społeczności studenckiej. 

Rozpoczęcie współpracy z fi rmą kreatywną 
Minimum Studio
Firma Minimum Studio współtworzy komunika-
cję wizualną sfery promocji kierunków anglojęzycz-
nych UMP, projektuje gadżety, oznakowanie, pro-
jekty medialne.

Stworzenie podstrony informacyjnej 
COVID-19 na pums.edu.pl
By zapewnić łatwy dostęp do kluczowych informacji 
związanych z epidemią, uruchomiliśmy dedykowaną 
podstronę serwisu Uczelni w języku angielskim, gdzie 
umieszczane są na bieżąco wszelkie informacje doty-
czące rządowych rozporządzeń, zarządzeń Rekto-
ra, czy regulacji dotyczących podróży: https://pums.
ump.edu.pl/about-pums/covid-19-information.html. 
Studenci w jednym miejscu mogą uzyskać informa-
cje co zrobić w przypadku gdy kończy im się wiza lub 
sprawdzić najnowsze rządowe wytyczne. Są tam rów-
nież niezbędne dane kontaktowe i informacja o do-
stępności darmowej pomocy psychologicznej. ▼



98 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UMP 2019/2020

Rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę 
PUMS Community Hub
Rozpoczęły się prace grafi czno-programistyczne 
nad stworzeniem wielofunkcyjnego portalu inter-
netowego przeznaczonego do utrzymywania i roz-
woju relacji z zagranicznymi absolwentami, włą-
czania ich w działania prowadzone przez UMP oraz 
monitorowania ich losów: PUMS Community Hub. 
Projekt powstaje dzięki fi nansowaniu Narodowej 
Agencji Wymiany Akademickiej w programie Inter-
national Alumni, które wynosi 61 500 PLN.

W ogłoszonym na początku roku przetargu na głów-
nego wykonawcę projektu zwyciężyła oferta fi rmy 
sm32 Studio z Żywca, więc współpraca przebiega za 
pomocą narzędzi teleinformatycznych. Platforma po-
wstaje w technologii Joomla! i będzie uwzględniać na-
rzędzia z pakietu G Suite for Education fi rmy Google.

KWIECIEŃ

Zmiana formy egzaminów wstępnych 
na zdalną
Zmuszeni koniecznością restrykcji pandemicznych, 
opracowaliśmy nową formę dla egzaminów wstęp-
nych na studia anglojęzyczne. Egzamin ustny prze-
nieśliśmy do platformy Microsoft Teams, a pisemny 
test — do OLATu. Po zbadaniu dostępnych na ryn-
ku ofert aplikacji monitorujących egzaminy pisem-
ne on-line i rozmowie z przedstawicielami trzech 
fi rm: Pearson, ProctorU i ProctorExam, zdecydo-
waliśmy się podjąć współpracę z tą ostatnią platfor-
mą, za którą przemawiały względy bezpieczeństwa, 

ochrony danych osobowych, koszty i przyjazny in-
terfejs użytkownika. Opracowaliśmy regulamin, 
procedury i harmonogram egzaminów on-line oraz 
zleciliśmy pracownikom naukowym przygotowanie 
nowych zestawów pytań do quizu — czego wyma-
gała zwiększona liczba sesji egzaminacyjnych i ich 
forma on-line.

Uruchomienie darmowej infolinii dla USA 
i Kanady
Wykupiliśmy usługę toll-free number, w ramach 
której nasza Uczelnia posiada darmową infolinię 
dla osób dzwoniących z USA i Kanady (+1 800 646 
7603).

Współpraca z ambasadami w przekazywaniu 
informacji do studentów
W okresie zwiększających się restrykcji epidemicz-
nych, byliśmy w regularnym kontakcie z ambasada-
mi Kanady i USA, które przekazywały ostrzeżenia, 
pilne informacje o lotach czarterowych do i z Polski 
oraz informacje konsularne do obywateli tych kra-
jów studiujących na naszej Uczelni.

Wywiad z prof. Dworackim
Z inicjatywy SRSA student medycyny Douglas A. 
Neagoy, który na platformie YouTube prowadzi wi-
deobloga dotyczącego studiowania medycyny, prze-
prowadził wywiad z prof. Grzegorzem Dworackim. 
Tematem rozmowy był COVID-19 z punktu widze-
nia immunologa, a także m.in. testy na przeciwcia-
ła, dostępne metody leczenia oraz sposoby budowa-
nia odporności: https://www.youtube.com/watch?
v=QG2PxKOsu6Y. ▼
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MAJ

Spotkanie online z kadrą i studentami 
Kristiania University College (KUC) 
z Norwegii
Pracowniczka SRSA Weronika Maćków wzię-
ła udział w spotkaniu online zorganizowanym na 
platformie Zoom z kadrą i studentami KUC zain-
teresowanymi kontynuowaniem nauki na ścieżce 
Advanced w ramach kierunku lekarskiego w języku 
angielskim na UMP. Pierwsi absolwenci programu 
licencjackiego z nauk biomedycznych na KUC mogą 
aplikować na studia na UMP w ramach naboru na 
rok akademicki 2021/2022.

Pożegnanie absolwentów
Zaprosiliśmy wszystkich absolwentów roczni-
ka 2020 do wzięcia udziału we wspólnym złoże-
niu przysięgi Hipokratesa on-line. Wydarzenie, ko-
ordynowane przez biura SRSA i CNJA, odbyło się 
z pomocą platformy Zoom 25 maja — w dniu, na 
który planowana była pierwotna uroczystość dy-
plomatoryjna. Drugim elementem pożegnania był 
okolicznościowy fi lm z życzeniami, upamiętniają-
cy radosny moment ukończenia studiów. Pomysło-
dawcą fi lmu był Grzegorz Chewusz, który koordy-
nował projekt, a realizację powierzono Minimum 
Studio. Wydatny wkład w produkcję mieli także 
sami studenci. https://www.youtube.com/watch?
v=kdqRE4JpE90. ▼

CZERWIEC

Kampania reklamowa Facebook
Przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy reklamową kam-
panię internetową promującą kierunki anglojęzycz-
ne, propagowaną za pośrednictwem funkcji płatnych 
reklam na portalu Facebook. Reklama skierowana 
była do odbiorców w Ameryce Północnej.

SIERPIEŃ

Zakończenie rekrutacji
Po 4 sesjach egzaminów rekrutacyjnych w formie sta-
cjonarnej (2 × Nowy Jork, Bejrut i Poznań), które mia-
ły miejsce na początku roku, oraz 19 weekendowych 
sesjach w formie zdalnej, w których wzięło udział 436 
kandydatów, zrekrutowaliśmy 185 studentów z 30 
krajów (lekarski: 167, lekarsko-dentystyczny: 18). ▼



Orientation Days — Dni Adaptacyjne
Przenieśliśmy doroczne Orientation Days z Centrum 
Kongresowo-Dydaktycznego w wymiar wirtualny 
— zaprosiliśmy studentów na specjalnie w tym celu 
stworzoną stronę internetową. Znalazły się na niej 
nagrania ze słowami powitania od przedstawicie-
li Władz Centrum Nauczania w Języku Angielskim. 
Przywitanie nagrali również przedstawiciele wszyst-
kich organizacji studenckich. Oprócz tego, na stronie 
znalazł się zbiór poradników, prezentacji i przewod-
ników przygotowanych przez CNJA, instytucje ze-
wnętrzne, takie jak NFZ czy Straż Graniczną, a także 
studentów wyższych lat, którzy podzielili się swoim 
doświadczeniem. Studenci nagrali również wirtual-
ne oprowadzanie po kampusie. Ostatnim elementem 
były spotkania przeprowadzane za pośrednictwem 
platformy Microsoft Teams, na których zarówno stu-
denci wyższych lat, jak i pracownicy administracji 
CNJA i akademików, odpowiadali na pytania i pre-
zentowali różne aspekty życia studenckiego. https://
pums.ump.edu.pl/student-zone/orientation.html. ►

Oznakowanie dla nowych studentów
Dzięki uprzejmości Zarządu Portu Lotniczego Ławi-
ca, ustawiliśmy nieodpłatnie roll-up z nazwą Uczel-
ni i przywitaniem dla nowych studentów w strefi e 
przylotów lotniska. Zawierał on również przydatne 
informacje o lokalizacji akademików i numer kon-
taktowy.

Specjalne banery i roll-upy na przywitanie zainstalo-
waliśmy również u wejścia do każdego z akademików.

Info point
Już od kilku lat w kierownik Centrum Obsługi Do-
mów Studenckich wspiera administrację zajmującą 
się studentami rozpoczynającymi naukę w języku an-
gielskim na Uczelni. W okresie dwóch-trzech tygodni 
na przełomie sierpnia i września obsługuje całodo-
bowy numer telefonu z zapytaniami dotyczących za-
kwaterowania oraz udziela informacji w tzw. Info Po-
int w Domu Studenckim Eskulap, także w weekendy.

WRZESIEŃ

Spotkanie z przedstawicielami NAWA
W ramach zacieśniania współpracy pomiędzy Na-
rodową Agencją Wymiany Akademickiej i uczelnia-
mi publicznymi, w dniu 1 września przyjechało na 
nasz Uniwersytet z wizytą roboczą troje przedsta-
wicieli NAWA: Radosław Wojnowski (Kierownik), 
dr Joanna Jancz (Główny specjalista) oraz Michał 
Kaczmarek (Główny specjalista). Z ramienia UMP 
w spotkaniu wzięli udział:

prof. dr hab. med. Michał Nowicki — Prorektor  •

ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej,
prof. dr hab. med. Grzegorz Dworacki — Prze- •

wodniczący Komisji Rekrutacyjnej dla Studentów 
Anglojęzycznych,
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dr hab. med. Agnieszka Malińska — Wicedyrek- •

torka Centrum Nauczania w Języku Angielskim,
mgr Bożena Raducha — Kierowniczka Sekcji ds.  •

Współpracy Międzynarodowej,
mgr Katarzyna Żukowska — Kierowniczka Sekcji  •

Rekrutacji na Studia Anglojęzyczne,
Grzegorz Chewusz — specjalista w SRSA. •

Rozpoczęcie prac nad fi lmem promocyjnym CSM
Rozpoczęliśmy działania zmierzające do wyprodu-
kowania anglojęzycznego fi lmu przedstawiającego 
zalety Uczelnianego Centrum Symulacji Medycznej. 
Po wstępnym spotkaniu z pracownikami CSM i wy-
konawcami kreatywnymi (Visualheads, Minimum 
Studio), oraz wizycie w budynku Centrum, powstał 
scenopis i zrekrutowaliśmy studentów do współ-
pracy przy zdjęciach.

Popularyzacja badań naukowych 
w anglojęzycznych mediach społecznościowych
Z inicjatywy Prorektora Nowickiego zwiększyliśmy 
ilość wpisów informujących o badaniach nauko-
wych realizowanych na UMP w anglojęzycznych me-
diach społecznościowych Uczelni, ze szczególnym 
uwzględnieniem Twittera. ▼ Prorektor wystoso-
wał apel do naukowców, by przysyłali skrótowe opi-

sy badań do publikacji, a Grzegorz Chewusz przygo-
tował poradnik-wprowadzenie do Twittera dla osób 
które nie korzystały jeszcze z tej platformy. Docelo-
wo działania mają wpłynąć na lepszą popularyzację 
naszych badań i zwiększoną cytowalność.

PAŹDZIERNIK

Mini-targi online dla kandydatów z Irlandii 
Wzięliśmy udział w prezentacji online oferty Uczel-
ni w trakcie Open Day, organizowanego zdalnie na 
platformie Google Meet przez biuro Medical Poland 
z Irlandii. Kierowniczka SRSA Katarzyna Żukowska 
przedstawiła informacje o programach w języku an-
gielskim i zaletach studiowania na UMP. Następnie 
absolwent dr Juliyan Shanmugalingarajah opowie-
dział o swoich doświadczeniach związanych ze stu-
diowaniem na naszej Uczelni, mieszkaniem w Po-
znaniu oraz procesie uzyskania licencji zawodowej 
w Wielkiej Brytanii i Irlandii. W wydarzeniu wzięło 
udział kilkadziesiąt osób, uczniów i uczennic szkół 
średnich oraz ich rodziców.

Wywiad z prof. Mackiewiczem
Z inicjatywy SRSA studentka medycyny Shamiram 
Benjamin, która prowadzi wideobloga związanego 
z naszą Uczelnią na platformie YouTube, przepro-
wadziła krótki wywiad z prof. Andrzejem Mackiewi-
czem, w którym pyta o postępy badań jego zespołu 
nad prototypem szczepionki przeciwko CoViD-19: 
https://www.youtube.com/watch?v=lSl9hV7t8Oc. ▼

Przygotowanie projektów bluz i gadżetów 
reklamowych
Współpraca z fi rmą Minimum Studio w zakresie 
projektów nowych wzorów gadżetów reklamowych 
i promocyjnych ubrań z anglojęzyczną nazwą Uczel-
ni (bluzy, maseczki, itp.)

Katarzyna Żukowska, Grzegorz Chewusz
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SPRAWY SOCJALNE

Zespół ds. Socjalnych i Emerytalnych realizował 
swoją działalność na rzecz pracowników i ich ro-
dzin oraz emerytów i rencistów w zakresie:

ZAPOMOGI BEZZWROTNE

W roku akademickim 2019/2020 udzielono 86 oso-
bom pomocy fi nansowej w formie zapomóg bez-
zwrotnych:

45 pracownikom  •

41 emerytom i rencistom •

Wysokość zapomogi wynosiła od 300–10 000 zł. 

INDYWIDUALNE KONTA OSOBISTE, 
STANOWIĄCE INDYWIDUALNĄ 
REFUNDACJĘ WYPOCZYNKU

W roku akademickim 2019/2020 zrealizowano:
2344 wniosków pracowników  •

809 wniosków emerytów i rencistów •

Dofi nansowania do wypoczynku dokonano zgodnie 
z treścią Komunikatów z 13 marca 2019 r. i 6 maja 
2020 r.:

dla pracowników były to kwoty 1700, 1500, 1300  •

i 1100, 
dla emerytów i rencistów były to kwoty 800, 700,  •

600 i 500 zł.

Wypłata dofi nansowania do wypoczynku indywi-
dualnego uzależniona była od średniomiesięcznego 
przychodu na członka rodziny.

POŻYCZKI MIESZKANIOWE
Udzielono 73 pożyczek mieszkaniowych, w tym:

14 pracownikom na budowę domu, zakup miesz- •

kania lub domu, spłatę kredytu, uzupełnienie 
wkładu mieszkaniowego w wysokości od 30 000 
do 50 000 zł,
59 pracownikom na remont mieszkania lub domu  •

od 5000 do 15 000 zł.

INNE FORMY POMOCY MATERIALNEJ

W grudniu 2019 roku, zgodnie z Komunikatem z 7 
listopada 2019 r., wypłacono ekwiwalent za świą-
teczne bony dla:

2258 pracowników o wartości 750 600, 450 lub  •

400 zł, 

809 emerytów i rencistów o wartości 600, 550,  •

500 lub 450 zł.

Wypłata ekwiwalentu uzależniona była od średnio-
miesięcznego przychodu na członka rodziny.

Wysokość dofi nansowania do programów sporto-
wo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych, zgodnie 
z treścią Komunikatu z 6 maja 2020 r., kształtowała 
się w następujących kwotach 500, 470, 430, 400 zł. 

W roku akademickim 2019/2020 zrealizowano 1839 
wniosków.

UNIWERSYTECKIE OŚRODKI 
WYPOCZYNKOWE

W porozumieniu z przedstawicielami organiza-
cji związkowych działających w UMP 11 wrze-
śnia br. Władze UMP podjęły decyzję o sprzedaży 
ośrodka i przekazanie w całości środków fi nanso-
wych na rozbudowę Ośrodka Wypoczynkowego 
UMP w Łazach.

Mimo panującej pandemii, Zespół ds. Socjalnych 
i Emerytalnych zorganizował od 1 czerwca br. 
wczasy dla pracowników i członków Koła Senio-
ra w Ośrodku Wypoczynkowym UMP w Łazach. 
Z Ośrodka skorzystało łącznie 968 osób, w tym:

w sezonie — 643 osoby, •

poza sezonem — 300 osób, •

z pola namiotowego skorzystało 25 osób (koszt  •

pobytu 20 zł od osoby/dobę).

Koszt skierowania dla pracowników w sezonie wy-
nosił — 1500 zł za 11 dni za domek, a poza sezonem 
100 zł za domek/dobę.
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DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ

ZAKUP I PRENUMERATA MATERIAŁÓW 
BIBLIOTECZNYCH ORAZ DOSTĘP 
DO BAZ KOMPUTEROWYCH 

W roku akademickim 2019/2020 księgozbiór wy-
dawnictw zwartych powiększył się o 1325 wolumi-
nów: 431 książek zakupiono ze środków Biblioteki, 
238 książek pozyskano z Biblioteki Uniwersytec-
kiej w Poznaniu w formie egzemplarza obowiąz-
kowego, 555 woluminów zostało przekazanych do 
Biblioteki nieodpłatnie, a 101 egzemplarzy zaku-
piono w ramach zamówień indywidualnych dla jed-
nostek UMP. 

Wartość wszystkich zakupionych książek drukowa-
nych wyniosła 54 616,10 zł — w tym 41 847,15 zł 
zostało wydatkowanych ze środków Biblioteki 
Głównej, a 12 768,95 zł ze środków zamawiających 
jednostek UMP. 

Na e-podręczniki w języku polskim wydano 
94 958,39 zł (z tego: ze środków Biblioteki Głównej 
50 284,04 zł oraz 44 674,35 zł ze środków Funduszu 
dla Studentów Niepełnosprawnych).

Liczba tytułów prenumerowanych czasopism 
w wersji drukowanej na rok 2020 wynosi 116, w tym 
113 polskich i 3 zagraniczne (w roku 2019 były 
182 tytuły w prenumeracie), w formie daru otrzy-
maliśmy 87 tytułów. Posiadaliśmy również dostęp 
do 4323 tytułów czasopism w formie elektronicz-
nej w ramach konsorcjów bibliotecznych i licencji 
krajowej. Dostawcą czasopism zagranicznych była 
wyłoniona w drodze przetargu fi rma ABE Marke-
ting. Koszt prenumeraty czasopism drukowanych 
i elektronicznych wyniósł 389 748,23 zł. Do tego 
należy mieć na uwadze kwotę 536 019,90 zł ty-
tułem opłat licencyjnych za dostęp do baz, kwo-
tę 11 106,64 zł za narządzie linkujące HAN oraz 
29 180,35 zł za multiwyszukiwarkę naukową EDS. 
Lista komputerowych baz bibliografi cznych oraz 
baz wiedzy udostępnianych w sieci akademickiej 
w roku 2019/2020 na podstawie umów licencyj-
nych obejmowała 9 pozycji. W środowiskowym re-
pozytorium uczelni poznańskich — Wielkopol-
skiej Bibliotece Cyfrowej (WBC) — umieszczono 
do końca minionego roku akademickiego 77 roz-
praw doktorskich i habilitacyjnych obronionych 
w naszym Uniwersytecie.
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STATYSTYKA UDOSTĘPNIANIA

Doskonałe warunki do pracy w Bibliotece stale utrzy-
mują wysoką frekwencję odwiedzin. Użytkownicy 
mają do dyspozycji około 450 miejsc siedzących, 84 
komputery z dostępem do Internetu oraz sieć bez-

przewodową Eduroam w całym 
budynku. Statystyka odwiedzin 
Biblioteki Głównej na koniec roku 
akademickiego 2019/2020 obej-
muje 41 407 wizyt użytkowni-
ków, którym udostępniono w czy-
telniach 15 712 książek i 3331 
czasopism w wersji drukowanej. 

W okresie sprawozdawczym odnotowano 147 898 
wejść na stronę domową Biblioteki www.bg.ump.
edu.pl. Według statystyk otrzymanych od dostaw-
ców książek w wersji elektronicznej (Ibku i Edra) 
czytelnicy 534 538 razy korzystali z podręczników 
udostępnionych w tej formie.

W roku sprawozdawczym w systemie bibliotecznym 
Horizon zarejestrowanych było 5360 aktywnych 
użytkowników, którzy dokonali 46 788 wypożyczeń 
oraz 48 989 zwrotów wypożyczonych materiałów. 

Biblioteka umożliwia czytelnikom dostęp do mate-
riałów znajdujących się w innych bibliotekach pol-
skich i zagranicznych poprzez usługę wypożyczeń 
międzybibliotecznych. W okresie sprawozdawczym 

Wypożyczalnia Zamiejscowa 
sprowadziła dla własnych czy-
telników 3 dokumenty orygi-
nalne i 640 kopie artykułów, 
innym bibliotekom udostęp-
niła 4 oryginalne dokumenty 
i 435 kopii artykułów. 

W Czytelni Ogólnej Biblio-
teki od 2017 roku znajduje 
się stanowisko pracy przy-

stosowane dla osób słabowidzących, które umożli-
wia korzystanie ze zbiorów elektronicznych Biblio-
teki (program powiększający MAGic, klawiatura 
MAGic) oraz drukowanych (powiększalnik Clear 
view plus, lupa elektroniczna Ruby XL HD/Free-
dom Scientifi c).

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 
I POPULARYZATORSKA 

Corocznie Biblioteka organizuje wstępne szkolenia 
biblioteczne dla studentów I roku wszystkich kie-
runków studiów stacjonarnych, niestacjonarnych 
i studentów anglojęzycznych.

W roku akademickim 2019/2020 przysposobie-
nie biblioteczne zrealizowano na platformie OLAT 

W okresie sprawozdawczym 
odnotowano 147 898 wejść 

na stronę domową Biblioteki 
www.bg.ump.edu.pl

W roku sprawozdawczym 
w systemie bibliotecznym Horizon 

zarejestrowanych było 5360 aktywnych 
użytkowników, którzy dokonali 46 788 

wypożyczeń oraz 48 989 zwrotów 
wypożyczonych materiałów
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w postaci szkolenia zdalnego. Szkolenia ukończyło 
1824 studentów.

W szkoleniu bibliotecznym (Library Facilities Use 
Instruction) dla studentów anglojęzycznych wzięło 
udział 195 osób. Zajęcia dla studentów anglojęzycz-
nych miały wymiar 10 godz. (10 grup, tj. 100 godz. 
dydaktycznych).

Poszerzone szkolenia z „Podstaw informacji nauko-
wej” realizowane są na Wydziale Farmaceutycznym 
oraz na Wydziale Lekarskim II. W roku akademickim 
przeprowadzono 9 godzin zajęć dla 31 studentów kie-
runku Kosmetologia (studia niestacjonarne). Ponad-
to 37 studentów 2 roku Kierunku Dietetyka uczest-
niczyło w zajęciach z przedmiotu Metodologia prac 
naukowych i medyczna informacja naukowa (2 gru-
py, ilość godzin: 38). Szkolenia z informacji naukowej 
przeprowadzane były także dla 45 osób I roku Szko-
ły Doktorskiej (4 grupy, 40 godzin) oraz w wymiarze 
8 godzin dla Podyplomowego Niestacjonarnego Stu-
dium Metodologii Badań Naukowych (35 osób). 

Bibliotekę odwiedziło 9 zorganizowanych grup wy-
cieczkowych, które były oprowadzane przez pra-
cowników.

OBSŁUGA PROCESÓW NAUKOWYCH 
UCZELNI 

W Bibliotece działalność informacyjną prowadzą 
wszystkie oddziały biblioteczne. Jej zakres obej-
muje przede wszystkim informowanie o zasobach 
i zasadach korzystania ze zbiorów bibliotecznych, 
zarówno w wersji tradycyjnej jak i elektronicznej, 
opracowywanie materiałów informacyjnych i in-
struktażowych dla użytkowników. 

Biblioteka prowadzi prace usługowe dla użytkow-
ników, przygotowując zestawienia tematyczne na 
podstawie baz bibliografi cznych. W roku 2019/2020 
wykonano na indywidualne zamówienia 299 zesta-
wień tematycznych, które objęły następującą liczbę 
rekordów:

Medline/PubMed — 7778 rekordów, •

baza GBL i Bibliografi a UMP — 16 131 rekordów.  •

W okresie sprawozdawczym do bazy „Bibliografi a 
Pracowników Uniwersytetu Medycznego w Pozna-
niu” wprowadzono około 3500 nowych rekordów. 

Wykonano także, na zlecenie Kanclerzy Kolegiów 
oraz Prorektora ds. Nauki, 64 analizy bibliome-
tryczne w ramach postępowań konkursowych na 
stanowiska oraz dla osób ubiegających się o stop-
nie i tytuły naukowe, a także potwierdzono 66 za-
świadczeń o udziale w publikacjach naukowych dla 
lekarzy przystępujących do postępowania kwalifi -
kacyjnego do specjalizacji.

Miniony rok akademicki był bezprecedensowym cza-
sem zdeterminowanym przez pandemię. Biblioteka 
Główna przeszła ekstremalną reorganizację. Przez 
dwa i pół miesiąca jej pracownicy wykonywali swo-
je obowiązki w trybie pracy zdalnej, służąc pomocą 
i wsparciem pracownikom naukowym i studentom. 
Od czerwca wróciliśmy w mury Biblioteki Głównej 
jednak tryb pracy musiał ulec licznym modyfi kacjom. 
Wytyczne sanitarne zmusiły do reorganizacji prawie 
wszystkich obszarów działalności: od wypożyczeń po 
czytelnie i sposoby korzystania z księgozbioru. 

Z dniem 31 sierpnia 2020 roku wygasła kadencja 
p.o. dyrektora pani mgr Romy Hajduk. W związku 
z tym faktem od dnia 1 września na stanowisko dy-
rektora została powołana mgr Magdalena Kotla-
rek-Naskręt.



WYDAWNICTWO NAUKOWE

Rok akademicki 2019/2020 to przede wszystkim 
czas zmagań całej społeczności akademickiej Uni-
wersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskie-
go w Poznaniu z pandemią COVID-19.

Związane z pandemią obostrzenia dotyczące or-
ganizacji zjazdów i konferencji wymusiły na or-
ganizatorach Międzynarodowych Targów Książki 
w Krakowie decyzję o odwołaniu zaplanowanej na 
rok 2020 24. edycji tego prestiżowego wydarzenia. 
Decyzja ta — choć słuszna i zrozumiała — pozba-
wiła nas możliwości zaprezentowania naszego do-
robku na tym największym forum literackim w Pol-
sce. Zaproszenie do bezpłatnego udziału w targach 
było nagrodą w konkursie „Gaudeamus” Stowarzy-
szenia Wydawców Szkół Wyższych i Targów Książki 
w Krakowie, która została wręczona Wydawnictwu 
Naukowemu podczas ubiegłorocznej edycji targów. 
Celem konkursu jest promowanie i wyróżnianie 
uczelnianych ofi cyn wydawniczych za publikowa-
nie najbardziej wartościowych polskich książek na-
ukowych i dydaktycznych, a nagrodzoną publikacją 
był „Zarys foniatrii klinicznej” pod redakcją Anto-
niego Pruszewicza i Andrzeja Obrębowskiego.

Rok akademicki 2019/2020 to także czas obcho-
dów stulecia Uniwersytetu Poznańskiego oraz stu-
lecia akademickich studiów lekarskich w Poznaniu. 
Z okazji tego wspaniałego jubileuszu wydaliśmy 
okolicznościowe albumy:

„100-lecie studiów farmaceutycznych w Pozna- •

niu. Wydział Farmaceutyczny i Oddział Anality-
ki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Ka-

rola Marcinkowskiego w latach 2004–2018” pod 
redakcją Anity Magowskiej, Tomasza Goślińskie-
go, Izabeli Muszalskiej i Lucjusza Zaprutko,
„100-lecie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  •

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Po-
znaniu” pod redakcją Ewy Wender-Ożegowskiej 
i Anity Magowskiej,
„Moździerz i pióro. O poznańskiej farmacji aka- •

demickiej z okazji jej 100-lecia” pod redakcją Ani-
ty Magowskiej, Izabeli Muszalskiej, Magdaleny 
Ogrodowczyk, Tomasza Goślińskiego i Lucjusza 
Zaprutko,
„Polski Wydział Lekarski w Edynburgu (1941–1949)  •

— miejsce edukacji poznańskich lekarzy. Historia, 
tradycja, współczesność. Album z okazji 100-lecia 
utworzenia Wydziału Lekarskiego na Uniwersyte-
cie Poznańskim (1920–2020) oraz 80-lecia utwo-
rzenia Polskiego Wydziału Lekarskiego przy Uni-
wersytecie w Edynburgu (1941–2021)” autorstwa 
Błażeja Męczekalskiego, Michała Musielaka, Ewy 
Sumelki i Marii Długołęckiej-Graham.

PUBLIKACJE Z PLANU 
WYDAWNICZEGO NA 2020 ROK

Serie wydawnicze:
„Fizykodiagnostyka i Rehabilitacja w Medycynie  •

i Stomatologii”: „Staw skroniowo-żuchwowy” pod 
redakcją Teresy Matthews-Brzozowskiej, Leszka 
Kubisza i Elżbiety Pawłowskiej,
„Biofi zyka a Medycyna”, tom 9, pod redakcją Lesz- •

ka Kubisza, Doroty Hojan-Jezierskiej, Teresy Mat-
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thews-Brzozowskiej i Anny Marcinkowskiej-Ga-
pińskiej,
„Monografi e Katedry Nauk Społecznych”: „Poli- •

tyka zdrowotna w Polsce i na świecie. Pomiędzy 
doświadczeniami przeszłości a wyzwaniami przy-
szłości” pod redakcją Krzysztofa Prętkiego.
„Monografi e Katedry Nauk Społecznych”: „Zdro- •

wie publiczne. Wybrane aspekty i problemy” pod 
redakcją Krzysztofa Prętkiego (w przygotowaniu).

Pozostałe publikacje:
„Katedra Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki.  •

Historia, nauka, dydaktyka” pod redakcją Fran-
ciszka K. Główki, Katarzyny Kosickiej-Noworzyń 
(w druku),
„Zarządzanie szpitalem klinicznym” pod redakcją  •

Moniki Urbaniak,
„Choroby genetycznie uwarunkowane” pod re- •

dakcją Andrzeja Mackiewicza,
„Kompendium fi zjoprofi laktyki” pod redakcją Mo- •

niki Grygorowicz i Marty Podhoreckiej (w druku),
„Botanika farmaceutyczna. Przewodnik” pod re- •

dakcją Anny Budzianowskiej i Jaromira Budzia-
nowskiego.

CZASOPISMA

Jak co roku Wydawnictwo Naukowe opracowało 
i wydrukowało kolejne woluminy uczelnianych cza-
sopism naukowych:

„Journal of Medical Science” (4 numery), •

„Pielęgniarstwo Polskie” (4 numery), •

„Journal of Face Aesthetics” (2 numery), •

„Dental Forum” (2 numery), •

„Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu” (3 numery —  •

czasopismo zakończyło swoją działalność i nie bę-
dzie już wydawane);

oraz gazety uczelniane:
„Fakty UMP”, •

„Puls UM”. •

WYDAWNICTWO W OKRESIE 
PANDEMII

Wytyczne dotyczące zapobiegania rozprzestrzenia-
nia się pandemii COVID-19 uniemożliwiły organi-
zację wielu zaplanowanych na ten rok konferencji 
w tradycyjny sposób — większość z nich zosta-
ła przeprowadzona wirtualnie. Dla Wydawnictwa 
zmiana ta oznaczała konieczność udostępniania 
opracowanych materiałów konferencyjnych (pro-
gramów, książek streszczeń) w formie elektronicz-
nej, a nie jak dotychczas — drukowanej.

Wprowadzenie edukacji w formie zdalnej przyczy-
niło się natomiast do wzrostu sprzedaży podręczni-
ków i skryptów dla studentów. W IV kwartale 2020 
roku największym zainteresowaniem cieszył się 
bogato ilustrowany przewodnik „Botanika farma-
ceutyczna”, którego sprzedaż w listopadzie sięgała 
nawet 20 egzemplarzy dziennie. W okresie sprawoz-
dawczym Punkt Sprzedaży Wydawnictw Nauko-
wych odnotował obrót w wysokości 84 902,61 zł.

W okresie pandemii Wydawnictwo Naukowe UMP 
wspierało także działania władz Uniwersytetu na 
rzecz zmniejszania ryzyka transmisji koronawirusa 
SARS-CoV-2, przygotowując i drukując różnego ro-
dzaju plansze, plakaty i informatory. ▼

▲  „Strefa książek” Wydawnictwa Naukowego UMP

Do sali mo esz wej , je li jeste  zdrowy i nie masz ob-

 ○
jawów choroby (nie wyst puj  cechy zaka enia dróg 

oddechowych, gor czka, utrata powonienia i smaku), 

nie przebywasz w domu z osob  odbywaj c  kwaran-

tann  lub izolacj  w warunkach domowych i sam nie 

jeste  obj ty kwarantann  lub izolacj  w warunkach 

domowych.

Pami taj o obowi zku noszenia maseczki zakrywaj cej 

 ○
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 ○
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zaj cia! 

Na zaj cia nie przyno  zb dnych rzeczy — telefon ko-

 ○
mórkowy schowaj do torby lub plecaka.

sie zaj najlepiej co 
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na terenie obiektów dydaktycznych UMP:STOP COVID-19
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im. Karola Marcinkowskiego

w Poznaniu

MOBILNY
PUNKT POBRA  

DRIVE-THRU
COVID-19

PUNKT 
POBRA
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INWESTYCJE

Collegium Pharmaceuticum
ul. Rokietnicka:

budowa budynku Wydziału Farmaceutycz- •

nego UMP w zakresie części CP1 i CITF wraz 
z zagospo-darowaniem terenu oraz z robota-
mi towarzyszącymi.

Collegium Humanum
ul. Rokietnicka:

opracowanie dokumentacji projektowych  •

wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
pozyskanie środków inwestycyjnych na re- •

alizację budowy,
prowadzenie postępowania przetargowego  •

na wybór wykonawcy obiektu.

Łączne nakłady na inwestycje 
i modernizacje w roku akademickim 

2019/2020 wyniosły 39,00 mln zł

INWESTYCJE I MODERNIZACJE

1

1

1
1
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22

Łączne nakłady na remonty 
w roku akademickim 
2019/2020 wyniosły 

233 608,43 zł
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opracowanie dokumentacji projektowej  moderni- •

zacji instalacji wentylacji i klimatyzacji Zwierzę-
tarni UCA,
wymiana falowników oraz nawilżaczy instalacji   •

wentylacji i klimatyzacji Zwierzętarni UCA.

REMONTY

REMONTY JEDNOSTEK 
DYDAKTYCZNO-NAUKOWYCH  
I ADMINISTRACYJNYCH

Remont opraw oświetlenia zewnętrznego budyn- •

ku Centrum Kongresowego i Biblioteki Głównej,
instalacja monitorowania i sygnalizacji pożaru  •

oraz zalań pomieszczeń Archiwum w budynku 
Centrum Stomatologii,
naprawa UPS-a 60kW z wymianą akumulatorów  •

w Centrum Biologii Medycznej.
remont pokrycia dachów trafostacji w rejonie  •

ul. Rokietnickiej,
remont kominów ponad dachem budynku Colle- •

gium Anatomicum,
wiele bieżących drobnych prac remontowych oraz  •

naprawczych.

REMONTY DOMÓW STUDENCKICH

Remonty pomieszczeń w Domach Studenckich:
DS. Karolek, ul. Rokietnicka. •

DS. Medyk, ul. Rokietnicka. •

DS. Aspirynka, ul. Rokietnicka. •

DS. Eskulap, ul. Przybyszewskiego. •

DS. Wawrzynek, ul. Wawrzyniaka. •

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera
ul. Szpitalna:

przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o budy- •

nek onkologii — wyłonienie wykonawcy, rozpo-
częcie realizacji budowy.

MODERNIZACJE

Centrum Stomatologii
ul. Bukowska:

adaptacja pomieszczeń na Centrum Obsługi Stu- •

denta.

Centrum Biologii Medycznej
ul. Rokietnicka:

adaptacja pomieszczenia nr 4050 na salki semi- •

naryjne,

2

3

3

4

2

4
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FINANSE UCZELNI W 2019 ROKU

PRZYCHODY UMP W 2019

Utrzymanie i rozwój potencjału 
dydaktycznego i badawczego, w tym:

265 603 811 84,4%

środki z Ministerstwa Zdrowia 
na działalność dydaktyczną 
i naukowo-badawczą

205 734 448 65,4%

opłaty za świadczone usługi 
edukacyjne

53 367 983 17,0%

współfi nansowanie programów 
ze źródeł zagranicznych

3 012 802 1,0%

Pozostałe przychody operacyjne 12 629 823 4,0%

Projekty badawcze i rozwojowe 10 591 768 3,4%

Umowna działalność 
naukowo-badawcza

9 533 656 3,0%

Przychody za korzystanie z domów 
studenckich

6 531 571 2,1%

Pozostałe przychody ze sprzedaży 5 374 411 1,7%

Przychody apteki 1 287 072 0,4%

Przychody fi nansowe 1 257 474 0,4%

Zjazdy i konferencje 994 917 0,3%

Współfi nansowania projektów 
badawczych i rozwojowych 
ze źródeł zagranicznych

843 102 0,3%

Razem 314 647 603 100%

WYNIK FINANSOWY UMP W 2019: 20 231 345 PLN

KOSZTY UMP W 2019

Wynagrodzenia 183 327 014 62,3%

Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia

42 557 307 14,5%

Zużycie materiałów i energii 18 018 927 6,1%

Usługi obce 16 363 859 5,6%

Amortyzacja 14 331 874 4,9%

Pozostałe koszty rodzajowe 11 317 672 3,8%

Podatki i opłaty 7 477 384 2,5%

Pozostałe koszty operacyjne 1 914 325 0,7%

Wartość sprzedanych towarów 
i materiałów

940 203 0,3%

Koszty fi nansowe 178 150 0,1%

Razem 294 416 258 100%
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PODMIOTY LECZNICZE

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu jest podmiotem tworzącym dla 5 pod-
miotów leczniczych działających w formie samo-
dzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej: 

Szpitala Klinicznego  • Przemienienia Pańskiego Uni-
wersytetu Medycznego im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu,
Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickie- •

go Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcin-
kowskiego w Poznaniu,
Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Kliniczne- •

go Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcin-
kowskiego w Poznaniu,
Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Kli- •

nicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycz-
nego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uni- •

wersytetu Medycznego im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu.

Ponadto Uniwersytet jest 100% właścicielem udzia-
łów Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii i Me-
dycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.

Ich misją jest realizacja świadczeń zdrowotnych 
w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i ba-
dawczych.

W Szpitalach leczeni są pacjenci nie tylko z Poznania 
i Wielkopolski, ale także terenu północno zachodniej 
Polski stanowiąc wiodący ośrodek medycyny w wielu 
dziedzinach. Szpitale kliniczne stanowią podstawową 
bazę praktycznego nauczania naszych studentów — 
przyszłych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, 
położnych, farmaceutów i fi zjoterapeutów. 

Łącznie w 2019 roku, w Szpitalach Klinicznych Uni-
wersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskie-
go w Poznaniu, udzielono 424 202 porad, przepro-
wadzono 159 269 hospitalizacji oraz wykonano 
44 038 zabiegów operacyjnych.

Szczegółowe dane dotyczące liczby porad, hospitali-
zacji oraz zabiegów operacyjnych w poszczególnych 
Szpitalach, według stanu na 31.12.2019 r., przed-
stawiono poniżej:

w Szpitalu Klinicznym  • Przemienienia Pańskiego 
UM w Poznaniu:

47 486 hospitalizacji,  –
136 164 porad, –
9230 zabiegów operacyjnych; –

w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego  •

UM w Poznaniu:
41 756 hospitalizacji, –
139 795 porad, –
11 821 zabiegów operacyjnych; –

w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicz- •

nym UM w Poznaniu:
30 866 hospitalizacji, –
68 603 porad, –
12 681 zabiegów operacyjnych; –

w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Kli- •

nicznym im. Wiktora Degi UM w Poznaniu:
13 216 hospitalizacji  –
28 646 porad, –
5827 zabiegów operacyjnych; –

w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera UM  •

w Poznaniu:
25 945 hospitalizacji, –
50 994 porad, –
4479 zabiegów operacyjnych. –

Według danych wykazanych w sprawozdawczości 
fi nansowej Szpitali Klinicznych Uniwersytetu Me-
dycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
za 2019 rok, wartość przychodów ze sprzedaży wy-
niosła łącznie 1 185 226 096,18 zł. Szczegółowe 
dane w powyższym zakresie przedstawia tabela 1.

Łącznie w 2019 roku udzielono 
424 202 porad, przeprowadzono 

159 269 hospitalizacji oraz wykonano 
44 038 zabiegów operacyjnych

▼ Tabela 1.  Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi w poszczególnych Szpitalach 
Klinicznych UM w Poznaniu za 2019 rok

Szpital

Przychody netto 
ze sprzedaży 

i zrównanie z nimi [zł]
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu 372 300 755,37

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu 395 670 396,01

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu 173 624 259,80

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi UM w Poznaniu 95 435 225,92

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera UM w Poznaniu 148 195 459,08

Razem 1 185 226 096,18
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Stan na 30 września 2020 r.

SZPITAL KLINICZNY 
PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

Przeniesienie Oddziału Okulistyki 1  
z zabytkowego obiektu przy ul. Długiej do nowo 
wybudowanej siedziby przy ul. Szamarzewskiego.

Bezpłatne badania przesiewowe w kierunku 2  
tętniaka aorty brzusznej.

OSIĄGNIĘCIA SZPITALI 
KLINICZNYCH W 2020 ROKU

1

Projekt Kardioonkologia.3  

II edycja wydarzenia „Długa warta Poznania”.4  

II Forum Serce Pacjenta.5  

Cykl miniwykładów „Okiem Psychologa”.6  

Laureat III edycji konkursu „Liderzy zmian 7  
w ochronie zdrowia”.

2

3 65

74
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10

16

11

18

SZPITAL KLINICZNY 
IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO

Epigenetyka w guzach mózgu. Prowadzenie 8  
w Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii 
badań nad wykorzystaniem technik molekularnych 
w terapii guzów mózgu.

Operacje endoskopowe gruczolaków z przysadki 9  
w Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii.

Skuteczne terapie z zakresu medycyny 10  
nuklearnej w przypadku nowotworów tarczycy.

Przeszczepianie nerek, w tym rodzinne od 11  
pacjentów żywych (około 20) w Klinice Chirurgii 
Transplantacyjnej.

Liczne webinaria i konferencje online 12  
organizowane dla chirurgów przez profesora 
Tomasza Banasiewicza.

Webinarium „Wymiana doświadczeń 13  
laryngologicznych w epicentrum pandemii”. 
Webinarium kwietniowe: prof. Krzysztof Simon, 
prof. Małgorzata Wierzbicka, webinarium 
majowe: prof. Witold Szyfter, prof. Giovanni 
Danesi z Włoch.

Przeszczepienia rogówek w Klinice Okulistyki.14  

Przekształcenie pod koniec marca 2020 r, 15  
z dnia na dzień, Pododdziału K3 Oddziału Kliniki 
Neurochirurgii i Neurotraumatologii (w praktyce 
oddział ukierunkowany na leczenie chorób 
kręgosłupa) na  Oddział Obserwacyjno Izolacyjny K3 
— oddział utworzony na czas pandemii.

Uratowanie pacjenta w Klinice 16  
Otolaryngologii, który trafi ł z 10 cm ostrzem 
wbitym w podstawę czaszki.

Uruchomiono nowy kanał komunikacyjny — 17  
profi l Facebook.

8 99
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GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY 
SZPITAL KLINICZNY

Rozszerzenie zakresu działalności 18  
diagnostyczno-zabiegowej 
o wysokospecjalistyczne procedury 
medyczne (fetoskopia).

Konsekwentny rozwój diagnostyki 19  
prenatalnej i doskonalenie w oparciu 
o powołane w Szpitalu w 2018 r. Centrum 
Diagnostyki Prenatalnej.

Dalszy rozwój i poszerzanie zakresu 20  
świadczeń o kolejne małoinwazyjne 
techniki operacyjne w ramach Centrum 
Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii 
Miednicy Mniejszej połączone z cyklicznie 
odbywającymi się praktycznymi 
warsztatami z udziałem ekspertów 
z ośrodków zagranicznych — histeroskopia 
diagnostyczna i operacyjna w znieczuleniu 
miejscowym.

19 20

Rozpoczęcie inwestycji w postaci 21  
uruchomienia pracowni rezonansu 
magnetycznego.

Sprawne zarządzanie w warunkach 22  
pandemii — w Szpitalu wdrożone zostały 
właściwe procedury oraz wprowadzone niezbędne 
zmiany organizacyjne konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa pacjentom, jak i personelowi. 
Utworzono dwa oddziały, w których udzielane są 
świadczenia opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów 
z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2: 
Izolacyjny Położniczo-Ginekologiczny oraz 
Izolacyjny Noworodka II. Niezależnie od tej 
powierzonej szczególnej roli w ramach nowej 
strategii walki z koronawirusem Szpital prowadzi 
swoją zasadniczą działalność. Należy podkreślić, 
iż nie wystąpił znaczący spadek liczby porodów. 
Pozyskano środki ochrony osobistej, darowizny 
sprzętu i aparatury medycznej oraz środków 
fi nansowych. Centralne Laboratorium uzyskało 
wpis na prowadzoną przez Ministerstwo Zdrowia 
listę laboratoriów COVID-19.

23 23



116 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UMP 2019/2020

ORTOPEDYCZNO-REHABILITACJNY 
SZPITAL KLINICZNY IM. WIKTORA DEGI

Wykonanie innowacyjnej operacji 23  
wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego 
typu custom made w Klinice Ortopedii Ogólnej, 
Onkologicznej i Traumatologii.

Przeprowadzenie pierwszej w Polsce, 24  
innowacyjnej operacji odwróconej 
rekonstrukcyjnej endoprotezoplastyki stawu 
ramiennego z wykorzystaniem implantu typu 
custom made w Klinice Traumatologii, Ortopedii 
i Chirurgii Ręki.

Przeprowadzenie nowatorskiej operacji 25  
rekonstrukcji wrodzonego niedorozwoju kości 
piszczelowej metodą dr Paleya w Klinice Chorób 
Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej.

Wykonanie pierwszej w Wielkopolsce 26  
innowacyjnej operacji korekcji skoliozy 
z wykorzystaniem magnetycznych prętów 

rosnących MAGEC w Klinice Ortopedii 
i Traumatologii Dziecięcej.

Wykorzystanie pierwszego w Europie 27  
Środkowo-Wschodniej robota operacyjnego 
NAVIO przez lekarzy z Kliniki Ortopedii Ogólnej, 
Onkologicznej i Traumatologii.

Zajęcie I miejsca w III edycji Ogólnopolskiego 28  
Konkursu Inspiracje 2019.

„Kartka dla Medyka” dla pracowników 29  
Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala 
Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu 
od społeczności Szkoły Podstawowej nr 27 
im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu.

Nadanie sali seminaryjnej imienia prof. 30  
Witolda Marciniaka.

Akcja charytatywna Pho3nix Foundation oraz 31  
Ciech TRI TOUR na Centrum Technologicznie 
Wspomaganej Rehabilitacji.

31

30

30
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31 32

35 35

33 33

Otrzymanie darowizny od pracowników fi rmy 32  
Wegner sp. z o.o. sp. k.

Wprowadzenie nowych form rehabilitacji 33  
dla pacjentów Oddziału Dziennego 
Pobytu-Rehabilitacyjnego.

Zawarcie Umowy o współpracy interdyscypli-34  
narnej pomiędzy UAP, TENTE, Szpitalem

Otrzymanie darowizny od fi rmy SWISS KRONO.35  

Pozyskanie dodatkowej kwoty 36  
dofi nansowania w ramach projektu pn., 
„Upowszechnienie technologicznie wspomaganej 
diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci 

i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem 
dziecięcym w województwie wielkopolskim”, 
RPWP.07.02.02-30-0001/18, na pokrycie kosztów 
działań dotyczących zapobiegania/łagodzenia 
skutków epidemii COVID-19 w kwocie 969 209,99.

Podpisanie umowy o dofi nansowanie projektu 37  
pt. „Rehabilitacja neurologiczna osób po udarze 
mózgu w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu 
Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu” w ramach 
konkursu nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-002/19,
na kwotę 10 132 424,95; rozpoczęcie realizacji 
z dniem 31.08.2020 r., rozpoczęcie prac 
remontowo-dostosowawczych dla osób 
z niepełnosprawnościami, prowadzonych 
na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej.
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Podpisanie umowy o dofi nansowanie 38  
projektu „Ewaluacja komputerowych stanowisk 
pracy w aspekcie optymalizacji uwarunkowań 
ergonomicznych wśród pracowników O-RSK 
im. Wiktora Degi UM w Poznaniu” w ramach 
projektu współfi nansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 nr 
projektu RPWP.06.06.01-30-0014/19; kwota 
dofi nansowania 1 623 399,24; rozpoczęcie 
realizacji projektu z dniem 31.01.2020 r. Projekt 
przyczyni się do poprawy warunków pracy 
personelu wykorzystującego w ramach swoich 
obowiązków służbowych komputer, poprzez 
doposażenie stanowisk pracy oraz powstania 
programu naprawczego w zakresie poprawy 
ergonomii pracy.

Rozpoczęcie z dniem 1 stycznia 2020 r. 39  
realizacji projektu pn. „System informatyczny 
z aplikacją mobilną optymalizującą wskazania, 
intensywność i obciążenia treningowe do 
zintegrowanego wykorzystania podczas 
technologicznie wspomaganej edukacji chodu 
u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym 
przy wykorzystaniu wybranych urządzeń 
rehabilitacyjnych”; akronim projektu: TWEC 
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój 2014-2020, w konsorcjum w składzie: 

Politechnika Świętokrzyska „Lider konsorcjum”, •

Uniwersytet Medyczny im. Karola  •

Marcinkowskiego w Poznaniu,
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny  •

im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  •

Technomex Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, z siedzibą w Gliwicach.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy 
zawartej przez Lidera z Narodowym Centrum 

Badań i Rozwoju: numer umowy: POIR.04.01.04-
-00-0035/19-00; kwota dofi nansowania 
dla O-RSK 532 447,50.

Realizacja projektu „Wprowadzenie 40  
Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych 
Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” 
współfi nansowany przez Unię Europejską ze 
środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 
nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 
nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług 
publicznych”, nr POPC.02.01.00-00-0092/18.

SZPITAL KLINICZNY 
IM. KAROLA JONSCHERA

Realizacja wymiany danych pomiędzy 41  
Szpitalem a Platformą P1.

Przebudowa III i IV piętra budynku głównego 42  
Szpitala.

Przebudowa Oddziału XIII Gastroenterologicz-43  
nego, Chorób Metabolicznych, Pediatrycznego.

Budowa nowego szybu windy.44  

Budowa nowego budynku z przeznaczeniem 45  
na oddziały onkologiczne realizowana przez 
Uniwersytet Medyczny.

Przystosowanie Szpitala do aktualnej 46  
sytuacji związanej z epidemią COVID-19. 
W związku z wyznaczeniem Szpitala (jako 
jedynego dziecięcego w Wielkopolsce) przez 
Wojewodę Wielkopolskiego do realizacji świadczeń 
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19 poprzez zapewnienie w Szpitalu łóżek dla 
pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym 

43 44
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46

4646

zakażeniem SARS-CoV-2, w tym łóżek intensywnej 
terapii, Szpital przystosował procedury do 
zaistniałej sytuacji:

ograniczenie przemieszczania się personelu po te- •

renie Szpitala;
ograniczenie możliwości przebywania opiekunów  •

przy pacjentach do jednej osoby bez możliwości 
odwiedzin;
zwiększenie liczby punktów przyjęć pacjentów/  •

wprowadzenie pre-trage oraz uruchomienie do-
datkowych miejsc oczekiwania dla pacjentów i ich 
opiekunów przy poradniach i izbie przyjęć w celu 
umożliwienia oczekującym zachowanie dystansu 
społecznego;
ograniczenie dostępu do Szpitala w godzinach  •

popołudniowych i nocnych poprzez zamknięcie 
drzwi wejściowych za wyjątkiem punktów przy-
jęć pacjentów i wejścia w budynku głównym;
wprowadzenie monitoringu zaopatrzenia i sta- •

nów magazynowych;
monitorowanie sytuacji  Szpitala przez powoła- •

ny do tego celu zespół kryzysowy — bieżące do-
stosowywanie procedur wewnętrznych w celu 

zminimalizowania ryzyka zakażenia pacjentów 
Szpitala oraz personelu medyczngo i zachowania 
ciągłości pracy;
montaż kamer termowizyjnych (pomiar ciepłoty  •

ciała) na wejściu do budynku pediatrii i budynku 
psychiatrii;
pozyskanie środków fi nansowych (w tym środków  •

europejskich) z przeznaczeniem na walkę z CO-
VID-19 . Z pozyskanych środków zakupiono nie-
zbędny sprzęt medyczny, środki ochrony osobistej 
oraz sfi nansowano dodatkowe koszty pracy.
pozyskanie darowizn rzeczowych z przeznacze- •

niem na walkę z COVID-19 w tym respirator z Za-
kładów Farmaceutycznych Polpharma S.A. o war-
tości 71 tys. zł; samochód VW Caddy od Fundacji 
Lotto im. Haliny Konopackiej o wartości 21 tys. 
zł; środki ochrony osobistej o wartosci 765 tys. zł.

Pozyskanie darowizny pieniężnej z Fundacji 47  
Pho3nix Foundation.

Pozyskanie sprzętu medycznego i wyposażenia 48  
oddziałów od WOŚP.
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ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA INWESTYCJI 

I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH 
SZPITALI KLINICZNYCH 

W 2020 ROKU

SZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
Nazwa inwestycji / Asortyment zakupu Podmiot fi nansujący Wartość*

KARDIOONKOLOGIA — program prewencji niewydolności serca u pacjentów 
onkologicznych realizowany przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego — m.in. zakup 
wyposażenia oraz aparatury medycznej WRPO 2014–2020

Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego 
/ środki UE

677 527,44

PROKARDIO-modernizacja ośrodka kompleksowej diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji 
chorób układu krążenia w celu szybszego powrotu pacjentów do aktywności osobistej, 
zawodowej i społecznej POIS.09.02.00-00 — w ramach działania 9.2 IiŚ 2014–2020 
(realizacja w latach 2020–2021)

Ministerstwo Zdrowia 
dofi nansowanie / środki UE

5 958 339,75

E-USŁUGI — wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych 
nadzowoanych przez Ministra Zdrowia” w celu szczegółowym 2 Podniesienie dostepności 
i jakości e-usług publicznych w ramach II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 w ramach POPC 

Centrum Systemów 
Informatycznych Ochrony 
Zdrowia LIDER dofi nansowanie 
/ środki UE

2 320 257,69

Zakup na potrzeby Laboratorium Mikrobiologii dwóch komór laminarnych w ramach 
zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2

Ministerstwo Zdrowia 76 000,00

Darowizna pieniężna na zakup urządzenia do pomiaru temperatury BIOFARM 30 000,00

Razem 9 062 124,88

* Wartość brutto w 2020 r. w zł

SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO
Nazwa inwestycji / Asortyment zakupu Podmiot fi nansujący Wartość*

Utworzenie interdyscyplinarnego i cyfrowego systemu diagnostyki chorób układu 
krążenia dorosłych w zakresie kardiomonitorowania, angiografi i, echokardiografi i 
oraz elektrokardiografi i (projekt realizowany od roku 2017 do 30.09.2020)

Skarb Państwa — Minister Zdrowia 1 875 554,67

Badanie przesiewowe słuchu u młodzieży klas szóstych szkoły podstawowej — Hej 
słyszysz??? (projekt do 29.12.2020)

Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu

2 570 800,00

Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny — centrum medycyny interwencyjnej 
(etap I CZSK) 

Skarb Państwa — Minister Zdrowia 5 000 000,00

Program profi laktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD 
na lata 2017–2020, zadanie Poprawa dostępu do terapii w ostrym udarze 
mózgu. Model regionalnej między szpitalnej sieci poprawiającej efektywność 
leczenia ostrej fazy udarów niedokrwiennych mózgu, zwiększenie dostępności 
do inwazyjnych terapii endowaskularnych i skrócenie czasu interwencji — 
TELESTROKE

Skarb Państwa — Minister Zdrowia 136 255,70

Zadanie prewencyjne dotyczące modernizacji systemu dozoru CCTV Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 
Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

30 000,00

Darowizny pieniężne związane ze zwalczaniem COVID-19 różni darczyńcy 692 635,00

Pozostałe darowizny pieniężne różni darczyńcy 10 500,00

Razem 10 315 745,37

* Wartość brutto w 2020 r. w zł
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GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY

Nazwa inwestycji / Asortyment zakupu Podmiot fi nansujący Wartość*
Darowizna pieniężna (przeciwdziałanie covid) Osoby fi zyczne 3 550,00

Darowizna pieniężna (kolumna do transportu sanitarnego) Lions Club 30 000,00

Darowizna pieniężna (przeciwdziałanie covid) Wożniak Valentina — Rosyjskojęzyczni obywatele 900,00

Darowizna pieniężna (przeciwdziałanie covid) Fabryka Armatur Swarzędz 5 000,00

Darowizna pieniężna (przeciwdziałanie covid) Astor Sp. z o.o 15 000,00

Darowizna pieniężna (przeciwdziałanie covid) Twojaksięgowość.biz sp. z o.o. 920,00

Darowizna pieniężna (przeciwdziałanie covid) Attis Broker 5 000,00

Darowizna pieniężna (przeciwdziałanie covid) Klub Sportowy Skórzewo 3 100,00

Darowizna pieniężna (przeciwdziałanie covid) OSP Mączniki 400,00

Darowizna pieniężna (zakup sprzętu w celu przeciwdziałania covid) TUZ PZU 50 000,00

Darowizna pieniężna (przeciwdziałanie covid) Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. 150 000,00

Darowizna pieniężna (przeciwdziałanie covid) Fundacja Santander Bank Polska S.A. 50 000,00

Darowizna pieniężna (przeciwdziałanie covid) Mc Kinsey EMEA Shared Services sp. z o.o. 168 871,64

Darowizna pieniężna (przeciwdziałanie covid) PZU ŻYCIE S.A. 10 000,00

Darowizna pieniężna (przeciwdziałanie covid) Fundacja Santander Bank Polska S.A. 50 000,00

Darowizna pieniężna na zakup leków Fundacja „RAK'n' ROLL — wygraj życie”
Fundacja Onkologiczna Alivia 

37 919,92

Razem 580 661,56

* Wartość brutto w 2020 r. w zł

ORTOPEDYCZNO-REHABILITACJNY SZPITAL KLINICZNY IM. WIKTORA DEGI

Nazwa inwestycji / Asortyment zakupu Podmiot fi nansujący Wartość*
Poprawa funkcjonowania ponadregionalnego 
wysokospecjalistycznego ośrodka medycznego poprzez zakup 
wyposażenia dla Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala 
Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Skarb Państwa — Minister Zdrowia w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

137 278,60

Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach 
leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia 

Skarb Państwa — Minister Zdrowia w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020

2 317 081,64

Adaptacja pomieszczeń w Oddziale Rehabilitacji 
Neurologicznej do Projektu „Rehabilitacja neurologiczna dla 
osób po udarze mózgu w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym 
Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu”

Zarząd Wojewódzwa Wielkopolskiego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014–2020 Projekt „Rehabilitacja neurologiczna dla 
osób po udarze mózgu w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym 
Szpitalu Klinicznym im. W.Degi UM w Poznaniu”

339 452,18

Zakup sprzętu do rehabilitacji i terapii oraz sprzętu 
informatycznego dla Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej 
w ramach Projektu „Rehabilitacja neurologiczna dla osób po 
udarze mózgu w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu 
Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu”

Zarząd Wojewódzwa Wielkopolskiego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014–2020 Projekt „Rehabilitacja neurologiczna dla 
osób po udarze mózgu w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym 
Szpitalu Klinicznym im. W.Degi UM w Poznaniu”

219 479,29

Funkcjonowanie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej 
w ramach Projektu „Rehabilitacja neurologiczna dla osób po 
udarze mózgu w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu 
Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu”

Zarząd Wojewódzwa Wielkopolskiego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014–2020 Projekt „Rehabilitacja neurologiczna dla 
osób po udarze mózgu w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym 
Szpitalu Klinicznym im. W.Degi UM w Poznaniu”

1 114 920,34

Zakup dwóch zestawów do pomiaru temperatury ciała dla 
Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji

Zarząd Wojewódzwa Wielkopolskiego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014–2020 Projekt „Upowszechnienie 
technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej 
i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z MPD 
w województwie wielkopolskim”

32 238,80

Funkcjonowanie Centrum Technologicznie Wspomaganej 
Rehabilitacji w ramach Projektu „Upowaszechnienie 
technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej 
i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z MPD w województwie 
wielkopolskim”

Zarząd Wojewódzwa Wielkopolskiego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014–2020 Projekt „Upowszechnienie 
technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej 
i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z MPD 
w województwie wielkopolskim”

6 649 055,77

Poprawa ergonomii 320 stanowisk pracy wraz ze stanowiskami 
komputerowymi w Szpitalu poprzez ich doposażenie w ramach 
Projektu „Ewaluacja komputerowych stanowisk pracy 
w aspekcie optymalizacji uwarunkowań ergonomicznych wśród 
pracowników ORSK im. Wiktora Degi”

Zarząd Wojewódzwa Wielkopolskiego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014–2020 Projekt „Ewaluacja komputerowych 
stanowisk pracy w aspekcie optymalizacji uwarunkowań 
ergonomicznych wśród pracowników ORSK im. Wiktora 
Degi”

204 964,80

Sprzęt AGD — chłodziarko zamrażarki AMICA S.A. 9 628,03

Urządzenie do automatycznej suchej dezynfekcji pomieszczeń Fundacja ENEA — umowa darowizny 10 000,00

Razem 11 034 099,45 

* Wartość brutto w 2020 r. w zł
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SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA

Nazwa inwestycji / Asortyment zakupu Podmiot fi nansujący Wartość*
Przebudowa pomieszczeń Budynku Głównego Szpitala Klinicznego im. Karola 
Jonschera UM im. Karola Mrcinkowskiego w Poznaniu na Bloki Operacyjne 
i Oddziały Pooperacyjne — Etap II okres realizacji 2014–2022

Ministerstwo Zdrowia 4 428 136,00

Wprowadzanie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych 
nadzorowanych przez Ministra Zdrowia (zestawy komputerowe, serwery, 
pozostały sprzęt IT, WNiP)

Ministerstwo Zdrowia i Unia Europejska 2 624 500,00

Pompy infuzyjne Bank Santander 20 000,00

Macerator Stowarzyszenie Wspierania Transplantacji 
Szpiku — Dzieciaki Chojraki

23 000,00

Zamrażalka niskotemperaturowa Stowarzyszenie Wspierania Transplantacji 
Szpiku — Dzieciaki Chojraki

27 000,00

Pakiet opcji kardiologicznych do diagnostyki obrazowej rezonansu 
magnetycznego

Fundacja Siepomaga 509 773,90

Zakup sprzętu związanego z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu i walce 
z COVID-19 (Respirator kliniczno-transportowy, systemy do tlenoterapii 
wysokoprzepływowej, kardiomonitory, urządzenie do mycia obuwia, zestawy 
do pomiaru temperatury przy wykorzystaniu systemu termowizyjnego 
z analityką, USG z elastogramem, pompy żywieniowe, miernik do 
nieinwazyjnego przezskórnego pomiaru stężenia bilirubiny u noworodków, 
pulsoksymetry, ssaki, obuwie operacyjne

Fundacji ENEA 546 000,00

Respirator, system monitorowania pacjenta Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne SA 160 000,00

Środki europejskie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego — 
Wielkopolska Onkologia Dziecięca — Koszty realizacji działań związanych 
z zapobieganiem /łagodzeniem skutków epidemii COVID19 

Środki europejskie w ramach 
Wojewódzkiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014–2020

1 622 610,00

Pompy strzykawkowe, gry planszowe Fundacja Urtica Dzieciom 10 000,00

Przebudowa Izby Przyjęć Pediatrii, Poradni Przyszpitanych i Pracowni Badania 
Słuchu

Fundacja Pho3nix Fundation 1 017 883,00

Razem 10 988 902,90 

* Wartość brutto w 2020 r. w zł
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RADA SAMORZĄDU 
DOKTORANTÓW

DZIAŁALNOŚĆ RADY SAMORZĄDU 
DOKTORANTÓW NA POZIOMIE 
UCZELNIANYM
Wybrani przez Radę członkowie Samorządu repre-
zentują doktorantów Uniwersytetu Medycznego 
przed Władzami Uniwersytetu, Władzami poszcze-
gólnych Wydziałów oraz podczas zebrań organów 
i komisji Uniwersytetu. Członkowie Rady Samorzą-
du Doktorantów biorą czynny udział w pracach:

Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola  •

Marcinkowskiego w Poznaniu, 
Senackich Komisji, •

Rad Wydziałów, •

Rady Bibliotecznej,  •

Uczelnianego Zespołu Doskonalenia i Zapewnie- •

nia Jakości Kształcenia,
Wydziałowych Zespołów Doskonalenia i Zapew- •

nienia Jakości Kształcenia 
Zespołów ds. hospitacji, •

Komisji Stypendialnej dla Doktorantów, •

Wydziałowych Komisji Stypendialnych, •

Międzywydziałowej Komisji Stypendialnej dla Dok- •

torantów, 

Uczelnianej Komisji Stypendialnej, •

Odwoławczej Komisji Stypendialnej, •

Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Dokto- •

rantów,
Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studen- •

tów i Doktorantów,
Uczelnianej Komisji Wyborczej,  •

Wydziałowych Komisjach Wyborczych, •

Kolegium Elektorów, •

Rady Dydaktycznej Uczelni. •

Członkostwo w wyżej wymienionych organach po-
zwoliło Radzie na zgłaszanie propozycji zmian oraz 
opiniowanie regulacji prawnych obowiązujących na 
Uniwersytecie. 

Działalność Rady nie skupia się jedynie na kwestii re-
gulacyjnej i reprezentowaniu środowiska doktorantów 
w różnych gremiach, ale przede wszystkim na podej-
mowaniu działań i inicjatyw na rzecz doktorantów. 

Rok akademicki 2019/20 był pierwszym rokiem funk-
cjonowania Szkoły Doktorskiej pod kierownictwem 
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Pana prof. dra hab. Jarosława Walkowiaka. Choć od 
października rozpoczęliśmy kształcenie drugiego 
rocznika doktorantów w nowej formule to nie usta-
jemy w szukaniu rozwiązań, które będą podnosić ja-
kość kształcenia młodych naukowców-dydaktyków. 
Natomiast nowy rok akademicki poprzedzony został 
wyborem Pani prof. dr hab. Ewy Wender-Ożegowskiej 
na Dyrektor Szkoły Doktorskiej. Z tego miejsca dzię-
kujemy i cieszymy się, że mogliśmy wspólnie uczest-
niczyć w ofi cjalnej inauguracji nowego roku akade-
mickiego w Szkole Doktorskiej. 

Poza wymienionymi wydarzeniami intensywnie 
pracowaliśmy nad prowadzeniem naszej strony in-
ternetowej www.doktoranci.ump.edu.pl, która jest 
dla nas jednym z kanałów łączności z doktorantami 
naszej Uczelni oraz pozwala informować o naszych 
działaniach wszystkich odwiedzających tę witrynę. 
Staramy się, aby znajdowały się tam aktualne in-
formacje, zmiany w regulaminach a także ciekawe 
oferty skierowane do doktorantów. Ponadto dru-
gim kanałem łączności internetowej z odbiorcami 
z różnych kręgów jest profi l Facebook dostępny pod 
adresem facebook.com/samorzadoktorantowump, 
który stanowi nasz główny kanał do informowa-
nia w szybki i łatwy sposób nie tylko o działalno-
ści Rady i podejmowanych inicjatywach, ale także 
przekazywaniu ofert czy różnych ogłoszeń o orga-
nizowanych konferencjach czy warsztatach, które 
mogą zainteresować doktorantów.

ZMIANY WEWNĄTRZ STRUKTURY RADY 
SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

W minionym roku skład Rady zmienił się nieznacznie, 
jednak najważniejsza zmiana nastąpiła na stanowisku 
przewodniczącego RSD. Po ponad dwóch latach prze-
wodniczenia Radzie przez mgra Szymona Tomczaka 
funkcję tę przejął lek. Piotr Przymuszała, doktorant 
w Katedrze Edukacji Medycznej. Dodatkowo nasze 
szeregi zasilili uczestnicy szkoły doktorskiej tj. mgr 
Aleksandra Makarewicz i mgr Paweł Bakun, reprezen-
tując tym samym dwa roczniki Szkoły Doktorskiej. 

SKŁAD RADY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW 
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2020 ROKU

mgr Szymon Tomczak (WF) — przewodniczący  •

RSD,
mgr Anna Kuklińska (WNoZ) — zastępca prze- •

wodniczącego RSD,
mgr Dominik Langer (WF) — członek RSD, •

mgr Ewelina Olech (WL) — członek RSD, •

lek. Regina Pawlak-Chomicka (WM) — członek  •

RSD, pełnomocnik ds. dydaktyki,
lek. Piotr Przymuszała (WNoZ) — członek RSD, •

mgr Agnieszka Smerdka (WNoZ) — sekretarz RSD, •

mgr Anna Stachowiak (WF) — członek RSD, •

mgr Łucja Zielińska-Tomczak (WNoZ) — członek  •

RSD, pełnomocnik ds. promocji.

SKŁAD RADY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW 
NA DZIEŃ 1 LISTOPADA 2020 ROKU:

lek. Piotr Przymuszała (WNoZ) — przewodniczą- •

cy RSD,
mgr Szymon Tomczak (WF) — zastępca przewod- •

niczącego RSD,
mgr Paweł Bakun (WF) — członek RSD, •

mgr Aleksandra Makarewicz (WL) — członek RSD, •

lek. Regina Pawlak-Chomicka (WM) — członek  •

RSD, pełnomocnik ds. dydaktyki,
mgr Agnieszka Smerdka (WNoZ) — sekretarz RSD, •

mgr Anna Stachowiak (WF) — członek RSD, •

mgr Łucja Zielińska-Tomczak (WNoZ) — członek  •

RSD, pełnomocnik ds. promocji.

DZIAŁALNOŚĆ RADY SAMORZĄDU 
DOKTORANTÓW NA POZIOMIE 
KRAJOWYM

Rok 2020 w historii zapisze się jako rok pandemii 
koronwairusa SARS-CoV-2, która zmieniła więk-
szość aspektów naszego życia. Dystans społeczny 
i ograniczenia zgromadzeń wymusiły zmianę trady-
cyjnych spotkań doktorantów na spotkania on-line. 

Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych pod prze-
wodnictwem mgra farmacji Szymona Tomczaka z na-
szego Samorządu zorganizowało w tym wyjątkowym 
czasie 3 zebrania on-line. Omawiane były wyzwania 
i problemy, jakie zrodziły się w czasie pandemii. Ze 
względu na charakter jednostek, w których robimy 
nasze prace doktorskie wiele osób spotkało się z pro-
blemem zebrania odpowiedniej grupy badanej. Nasze 
spostrzeżenia i postulaty zostały zauważone i wy-
słuchane. Rozwiązania naszych problemów zostały 
uwzględnione w Tarczy antykryzysowej przedłużając 
czas na obronę prac doktorskich realizowanych w ra-
mach studiów doktoranckich. Pomimo ograniczeń, 
działalność Forum nie osłabła na sile. Włączaliśmy 
się w akcje profi laktyczne (profi laktyka raka piersi, 
zachęcanie do regularnych badań), oraz edukacyj-
ne (Science vs fi ction — akcja mająca na celu obala-
nie mitów, które narosły wokół pandemii, szczepień 
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i medycyny; Doktoranci Medyka — akcja edukacyjna 
przedstawiająca profi l osób realizujących doktora-
ty na Uczelniach Medycznych, nasz Uniwersytet re-
prezentowali położna Agnieszka Smerdka oraz far-
maceuta Szymon Tomczak). W dniu 20 czerwca 2020 
r. odbył się Zjazd Wyborczy Doktoranckiego Forum 
Uczelni Medycznych, zwołany on-line, podczas któ-
rego Zarząd DFUM w składzie: mgr farm. Szymon 
Tomczak (UMP), Anna Stangret (Pomorski UM) oraz 
mgr Małgorzata Grudzińska (UM w Białymstoku), 
uzyskał jednogłośnie absolutorium. 

Pierwsze Otwarte Posiedzenie Zarządu KRD odby-
ło się we Wrocławiu w dniach 28.02–01.03.2020 r. 
Było to ostatnie stacjonarne spotkanie doktoran-
tów na arenie ogólnopolskiej, kolejne dwa Otwar-
te Posiedzenia Zarządu KRD zostały zorganizowa-
ne on-line. W takiej też formie odbędzie się kolejne 
Posiedzenie oraz Zjazd Wyborczy KRD, który zapla-
nowany jest na 12–13 grudnia 2020 r. 

Sprawozdanie przygotował
mgr farm. Szymon Tomczak

▲  I Otwarte  Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Wrocław 28.02–1.03.2019 roku
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RADA UCZELNIANA 
SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

CZŁONKOWIE 
I WOLONTARIUSZE

W roku akademickim 2019/2020 
w skład Rady Uczelnianej Samo-
rządu Studenckiego wchodzili 
przedstawiciele 4 Wydziałów:

Wydział Lekarski: Damian Ka- •

miński, Mikołaj Lewandowski, To-
masz Pawlak, Martyna Piszczek, 
Jagoda Szmelter, Jonasz Troszka.
Wydział Medyczny: Natalia Bącz- •

kiewicz, Agata Biniecka, Olga Pilor.
Wydział Farmaceutyczny: Maciej Chmielewski,  •

Sandra Fabianowska, Anna Rożynek. 
Wydział Nauk o Zdrowiu: Dominik Grausch, An- •

gelika Kowalska, Zuzanna Oleszek, Martyna Tu-
ralska. 

Praca Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego 
nie byłaby możliwa bez aktywności i ogromnego 
wysiłku wolontariuszy:

Wydział Lekarski: Hanna Paluch, Wiktoria Walla,  •

Paweł Gorczyński, Łukasz Żytka, Ewa Krajenta, Fi-
lip Lorek, Weronika Szymonik, Piotr Stachowiak, 

Alicja Szymczak, Michał Fornalik, 
Filip Glista, Zuzanna Adamczak, 

Aleksandra Jarosz. 
Wydział Medyczny: Julia Li- •

powicz, Julia Pestka, Weronika 
Szczesiak, Daria Gościmińska.
Wydział Farmaceutyczny: Joan- •

na Buchholz, Damian Szklanny, Ka-
tarzyna Gębka, Marta Foltynowicz, 
Mateusz Pieczyński, Stanisław Prze-
woźny, Oliwia Wilmańska. 
Wydział Nauk o Zdrowiu: Julia Szad- •

kowska, Karolina Ufnowska, Martyna Kaczmarek, 
Aleksandra Radomska, Mateusz Polaszek, Katarzyna 
Łoś, Maksymiusz Blechert, Wiktor Tkaczewski. 

Członkowie oraz wolontariusze Rady Uczelnianej 
reprezentują interesy studentów przed Władzami 
Uczelni. W roku akademickim 2019/2020 studenci 
posiadali swoje przedstawicielstwa w Radzie Uczel-
ni, Kolegium Elektorów, Senacie, Radach Wydzia-
łów, Posiedzeniach Władz Dziekańskich, Komisjach 
Senackich, Radzie Dydaktycznej, Radzie Bibliotecz-
nej, Komisji Dyscyplinarnej dla studentów i dokto-
rantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla 
studentów i doktorantów, Uczelnianej i Wydziało-
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wych Komisjach, Wyborczych, Uczelnianym i Wy-
działowych Zespołach Doskonalenia i Zapewniania 
Jakości Kształcenia, Odwoławczej Komisji Stypen-
dialnej, Wydziałowych Komisjach ds. programu 
Erasmus Plus a także Radach (Komisjach) Progra-
mowych oraz Radach Pedagogicznych. 

DZIAŁALNOŚĆ OGÓLNA, 
SPRAWY DYDAKTYCZNE ORAZ 
SOCJALNO-EKONOMICZNE

Spośród działań realizowanych w minionym roku 
akademickim należy wymienić:

pośredniczenie w kontaktach z Władzami Uczel- •

ni i reprezentowanie interesów studentów, w tym 
także utrzymanie tych kontaktów od momentu 
ogłoszenia zawieszenia stacjonarnej działalności 
studenckiej;
współpraca przy organizacji spotkań z Prorekto- •

rem ds. Studenckich i Dydaktycznych, zarówno 
w formie stacjonarnej, jak i w formie zdalnej w se-
mestrze letnim, a także pomoc w organizacji tego 
typu spotkań studentów z Władzami poszczegól-
nych Wydziałów, szczególnie w okresie zawiesze-
nia zajęć dydaktycznych;
opiniowanie, współtworzenie i nowelizacja regu- •

lacji prawnych dotyczących studentów, w tym re-
gulaminów: świadczeń, studiów, przyznawania 
miejsc i odpłatności za miejsce w Domach Stu-
denckich;
wydawanie opinii na temat programów nauczania  •

na poszczególnych kierunkach w ramach działal-

ności w Radach Programowych oraz Radzie Dy-
daktycznej;
prowadzenie corocznych Szkoleń z praw i obo- •

wiązków studenta oraz szkoleń dla zespołów ho-
spitujących, a także nowatorskiego szkolenia 
z mycia kubków;
organizacja corocznych plebiscytów „Amicus Stu- •

dentium” oraz „Wykładowca Roku”;
opiniowanie kandydatur do nagrody im. Wła- •

dysława Biegańskiego oraz zgłaszanie propozy-
cji kandydatur do nagród dydaktycznych na po-
szczególnych wydziałach;
uczestnictwo w konferencjach Komisji Wyższego  •

Szkolnictwa Medycznego oraz posiedzeniach Po-
rozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Po-
znańskich, a w momencie przejścia na naukę zdal-
ną — podtrzymanie kontaktów i uczestnictwo 
w zdalnych posiedzeniach;
uczestnictwo w szkoleniach i seminariach on-li- •

ne, w tym w szkoleniach organizowanych przez 
Akademię PSRP oraz w Konferencji Ekspertów 
Praw Studenta. 

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA, 
KULTURALNA, ROZRYWKOWA, 
CHARYTATYWNA I PROMOCYJNA

Ta część działalności Rady Uczelnianej Samorządu 
Studenckiego toczyła się w pełnym zakresie do mar-
ca 2020 roku. Od tego czasu staramy się kontynu-
ować prace dzięki możliwościom komunikacji inter-
netowej, jednak z każdy miesiącem uczymy się, że 
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działalność studencka nie może przenieść się całko-
wicie do rzeczywistości wirtualnej. 

W roku akademickim 2019/2020 udało się zrealizo-
wać następujące przedsięwzięcia:

Dzień Adaptacyjny 2019 — z wieloma turami  •

oprowadzania nowo przyjętych studentów po bu-
dynkach Uczelni oraz grillem integracyjnym na 
zakończenie;
Wielkie Otrzęsiny Medyka 2019 — największa  •

impreza otrzęsinowa dla studentów pierwszorocz-
nych spośród organizowanych przez samorządy 
studenckie poznańskich uczelni publicznych;
Wyjazd „Jagoda Listopadowa”; •

Tradycyjne Spotkanie Opłatkowe; •

Akcja „Doktor Miś Dzieciom” wraz z pomniejszy- •

mi przedsięwzięciami wchodzącymi w jej skład — 
po raz pierwszy zorganizowane zostało wspólne 
wyjście na lodowisko połączone ze zbiórką środ-
ków pieniężnych na akcję, udało się także z sukce-
sem wypromować imprezę andrzejkową z loterią;
Bal Medyka 2020 — po raz drugi na terenie Mię- •

dzynarodowych Targów Poznańskich;
Targi Edukacyjne — wspólnie z Działem Promocji  •

i Karier. Było to ostatnie wydarzenie promocyjne, 
które udało się odbyć stacjonarnie;
Wirtualne Drzwi Otwarte — także we współpra- •

cy z Działem Promocji i Karier — 3 dni wykła-
dów oraz spotkań ze studentami i organizacjami 
studenckimi z jednoczesną transmisją w czasie 
rzeczywistym na portalu Facebook. Wydarzenie 
internetowe zgromadziło ponad 700 osób zainte-
resowanych studiowaniem na Uniwersytecie Me-
dycznym w Poznaniu;
Koncert na żywo on-line — specjalnie dla studen- •

tów UMP, na żywo życzenia muzyczne spełniali 
Nicole Kulesza oraz Piotr Tłustochowicz;
Salon Maturzystów on-line — we współpracy  •

z Działem Promocji i Karier udało się przenieść co-
roczny Salon Maturzystów na wirtualne stoisko.
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STUDENCKIE 
TOWARZYSTWO NAUKOWE

Rok akademicki 2019/2020 dla Studenckiego Towa-
rzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu był rokiem 
niezwykle ważnym i pracowitym — w tym roku To-
warzystwo obchodziło jubileuszową 20. edycję kon-
gresu ICYMS, a także przygotowywało się od paź-
dziernika 2019 (na co tygodniowych spotkaniach 
w Rektoracie) roku do zapewnienia miejsc dla rekor-
dowej liczby studentów podczas 52. Obozu Nauko-
wo-Szkoleniowego w Kołobrzegu oraz organizacji 
różnorodnych, praktycznych warsztatów podczas 
4. Letniej Szkoły Ultrasonografi i. Rok zaczął się od 
wyborów do Zarządu, mandat członków Zarządu 
kadencji 2019/2020–2020/2021 uzyskały następu-
jące osoby: 

przewodniczący zarządu — Mateusz Pochylski, •

wiceprzewodniczący ds. marketingu i promocji —  •

Monika Łukomska, 
wiceprzewodniczący ds. administracyjnych — So- •

nia Nartowicz, 
skarbnik — Ewelina Jakielska,  •

sekretarz — Jagoda Kaczmarek,  •

koordynator ds. konferencji i nauki — Miłosz  •

Miedziaszczyk.
koordynator ds. social media — Katarzyna Lesz- •

czyńska,
zastępca skarbnika ds. delegacji — Agata Kukfi sz,  •

koordynator ds. ICYMS — Agnieszka Muth, •

koordynator ds. członków STN oraz kół nauko- •

wych — Maciej Łuczak;
Komisja ds. Studenckich Badań Naukowych: •

Angelika Kowalska, –
Jakub Justynowicz; –

Komisja Rewizyjna: •

Marianna Majchrzycka, –
Sara Shawkat, –
Wojciech Mazurczyk. –

Rok akademicki 2019/2020, z powodu pandemii 
SARS-CoV-2, postawił przed Studenckim Towarzy-
stwem Naukowym bardzo trudne wyzwania. Z uwa-
gi na konieczność przestrzegania obostrzeń epide-
miologicznych niemożliwe było przeprowadzenie 
wydarzeń na dużą skalę odbywających się w formie 
kontaktowej — należało więc odwołać 52. Obóz Na-
ukowo-Szkoleniowy w Kołobrzegu oraz 4. Letnią 
Szkołę Ultrasonografi i. Możliwość organizacji kon-
gresu ICYMS również stała pod znakiem zapyta-
nia, ale 20. jubileusz, zaangażowanie w inicjatywę 
wielu wolontariuszy i chęć uhonorowania osiągnięć 

najbardziej zaangażowanych naukowo studen-
tów sprawiły, że Towarzystwo zdecydowało się na 
przeprowadzenie kongresu w nowej, zupełnie innej 
i przede wszystkim zapewniającej bezpieczeństwo 
formie. Kongres ICYMS, obchodząc swój 20. Jubile-
usz, po raz pierwszy i z dużym powodzeniem odbył 
się online. W minionym roku akademickim zare-
jestrowanych zostało 97 Studenckich Kół Nauko-
wych (SKN), a liczba członków STNu wyniosła 913. 
Z powodu ograniczonych w wielu obszarach możli-
wości kontynuacji działalności naukowej podczas 
pandemii przez Studenckie Koła Naukowe (SKN), 
Towarzystwo zdecydowało się włączyć do decyzji 
o sposobie oceny tegorocznych osiągnięć delegatów 
z poszczególnych SKN. Przeprowadzenie Rankin-
gu Kół 2019/2020 miałoby oznaczać wyróżnienie 
wzorem ubiegłych lat SKN zajmujących pierwsze 10 
miejsc, natomiast aż 5 pierwszych miejsc otrzyma-
łoby nagrody pieniężne. Działania te mają na celu 
zachęcenie młodzieży akademickich do rozwoju na-
ukowego i nagradzania go w sposób dostosowany 
do aktualnych możliwości.

Łącznie w roku 2019/2020 studenci w ramach dzia-
łalności (korzystając z możliwości dofi nansowania) 
Studenckiego Towarzystwa Naukowego zorganizo-
wali 7 konferencji naukowych. Organizacja konfe-
rencji to jeden z najbardziej pracochłonnych, a zara-
zem dotkniętych pandemią obszarów działalności 
naukowej. Aż 8 konferencji zostało odwołanych.

JUBILEUSZOWA 20. EDYCJA 
KONGRESU ICYMS — PO RAZ 
PIERWSZY ICYMS ONLINE!

W dniach 28–30.05.2020 r. Studenckie Towarzy-
stwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Pozna-
niu zorganizowało 20th International Congress of 
Medical Scientists skierowany do studentów i dok-
torantów, którzy mieli możliwość zaprezentowania 
własnych prac naukowych. Prace te zostały ocenio-
ne przez specjalistów różnorodnych dziedzin me-
dycznych. Z powodu sytuacji epidemiologicznej wy-
darzenie po raz pierwszy zorganizowane zostało 
w formie online na platformie ClickMeeting. Głów-
na część kongresu została podzielona na 12 sesji 
naukowych, 5 sesji „case report” oraz specjalną se-
sję dla doktorantów, w których w sumie uczestni-
czyło prawie 200 osób. W ramach wydarzenia od-
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było się także 11 warsztatów, w których wzięło 
udział niespełna 300 osób. Jurorzy poszczególnych 
sesji wyłonili zwycięzców oraz osoby wyróżnione, 
dla których komitet organizacyjny przygotował 43 
atrakcyjne nagrody. Zwycięzcy sesji naukowych za-
prezentowali ponownie swoje prace w fi nalnej Gol-
den Session, która cieszyła się bardzo dużym zain-
teresowaniem i oglądalnością. Zwycięskie pierwsze 
miejsce Golden Session zostało w tym roku przyzna-
ne ex aequo dwóm uczestniczkom. Pośród grona ju-
rorów Studenckie Towarzystwo Naukowe miało za-
szczyt gościć profesorów z zagranicy: prof. Nataliya 
Kashirskaya MD, PhD (Research Centre for Medical 
Genetics in Moscow, Russia), prof. Sophia Bakhta-
dze PhD (Tbilisi State Medical University, Georgia), 
prof. Natallia Tsikhan MD, PhD, DSc (Grodno State 
Medical University, Belarus) oraz prof. Karl-Heinz 
Herzig MD, PhD (University of Oulu, Finland).

20th ICYMS miał dla nas szczególne znaczenie ze 
względu na świętowanie jubileuszu 20. edycji mię-

dzynarodowej, a 75. edycji ogólnopolskiej kongre-
su, lecz także ze względu na potrzebę dostosowania 
formuły wydarzenia do trudnej i niepewnej sytuacji 
epidemiologicznej — z tego powodu zorganizowali-
śmy 1. edycję online kongresu. Sukces organizacyj-
ny wydarzenia był osiągnięty dzięki wsparciu po raz 
pierwszy w tym roku aż 35 wolontariuszy. Serdecz-
nie dziękujemy wszystkim naszym Patronom, do 
których należą: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Po-
znań, Wielkopolska Izba Lekarska oraz Rektor Uni-
wersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu. Dziękujemy także 10 zaangażowanym 
w inicjatywę Sponsorom. Dziękujemy wszystkim 
Gościom, a przede wszystkim Uczestnikom! Tego-
roczny 20th ICYMS przyciągnął bardzo dużo osób 
i na pewno na długo pozostanie w pamięci!

Sara Shawkat
Mateusz Pochylski 
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DARCZYŃCY

Restauracja Ratuszowa 
w Poznaniu podarowała personelowi 
Uczelnianego Laboratorium 
Koronawirusa posiłki regeneracyjne.

Państwo Dorota i Wojciech 
Pawłowscy przekazali 2 mln zł 
na działania związane z walką 
z koronawirusem.

Pan Waldemar Szwarczyński 
przekazał 100 000 zł na działania 
związane z walką z koronawirusem.

Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego podjął decyzję 
o dofi nansowaniu działań 
ukierunkowanych na walkę z COVID-
19 prowadzonych przez pracowników 
UMP oraz naszych szpitali 
klinicznych. To łącznie kwota ponad 
13 mln zł pochodząca ze środków Unii 
Europejskiej. Część z ww. środków 
została przeznaczona na doposażenie 
Uczelnianego Laboratorium 
Koronawirusa. Zakupione zostały 
m.in. automatyczne izolatory kwasów 
nukleinowych, dzięki którym skróci się 
czas wykonywanych badań. Szpitale 

kliniczne (w tym Uniwersyteckie 
Centrum Stomatologii i Medycyny 
Specjalistycznej) będą mogły zakupić 
dodatkowe środki ochrony osobistej, 
a także sprzęt wykorzystywany 
w przypadku pacjentów 
podejrzewanych o zakażenie 
SARC-CoV-2 (m.in. jednorazowe 
bronchofi beroskopy). Zakupione będą 
także respiratory i kardiomonitory. 
W dużej części uzupełniony zostanie 
sprzęt Izby Przyjęć w Szpitalu 
Klinicznym Heliodora Święcickiego 
przy ul. Grunwaldzkiej.

Towarzystwo Ubezpieczeń 
InterRisk SA przekazało 2000 zł 
na zakup środków ochrony osobistej 
dla Uczelnianego Laboratorium 
Koronawirusa.

Dzięki Fundacji Siepomaga.pl 
do Uczelnianego Laboratorium 
Koronawirusa trafi ło 5500 
maseczek, 1000 par rękawiczek, 
1000 czepków, 1100 ochraniaczy 
na buty, 340 przyłbic oraz 320 
kombinezonów.

Państwo Dorota i Wojciech 
Pawłowscy (osoby prywatne)

Pan Waldemar Szwarczyński 
(osoba prywatna)

Towarzystwo Ubezpieczeń 
i Asekuracji Warta SA przekazało 
darowiznę w wysokości 17 000 zł na 
zakup środków ochrony osobistej.

Uniwersyteckie Centrum 
Medycyny Weterynaryjnej 
Uniwersytetu Przyrodniczego 
przekazało darowiznę w wysokości 
1400 zł na zakup środków ochrony 
osobistej.

Przedsiębiorstwo SENCO 
(przedstawiciel Air For Life) użyczył 
Uczelnianemu Laboratorium 
Koronawirusa profesjonalny 
oczyszczacz o wartości około 
10 000 zł.

Autostrada Wielkopolska 
SA zakupiła dla Uczelnianego 
Laboratorium Koronawirusa testy 
na obecność wirusa SARS-CoV-2 za 
kwotę 116 640 zł. 

Amica Wronki SA dostarczyła 
lodówki i zamrażarki za kwotę 
15 000 zł dla Uczelnianego 
Laboratorium Koronawirusa.



Firma adStone Sp. z o.o. na 
rzecz Uczelnianego Laboratorium 
Koronawirusa podarowała 50 
profesjonalnych przyłbic.

Nivea Polska Sp. z o.o. 
podarowała 360 szt. kremów 
nawilżających po 50 ml.

Elmark-Hala namiotowe 
Sp. z o.o. użyczył dwa namioty, 
które posłużyły przygotowaniu 
strefy mobilnego punktu pobrań 
przy Centrum Biologii Medycznej.

Międzynarodowe Targi 
Poznańskie użyczyły 100 szt. 
barierek odgradzających.

Grupa Budowlana ALSTAL 
pomogła w transporcie kontenera 
technicznego na rzecz utworzenia 
mobilnego punktu pobrań.

Wielkopolski Urząd 
Celno-Skarbowy przekazał 
Uczelnianemu Laboratorium 
Koronawirusa 800 litrów alkoholu 
etylowego.

Firma Mentor SA podarowała 
20 przyłbic ochronnych.

Firma Solar Company SA 
wpłaciła kwotę 3000 zł.

Firma Promag SA wpłaciła kwotę 
2000 zł.

Toruńskie Zakłady Materiałów 
Opatrunkowych SA przekazały 
naszym szpitalom żele 
antybakteryjne o wartości prawie 
3500 zł.

Firma Swiss Krono Sp. 
z o.o. przekazała na rzecz 
Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego 
Szpitala Klinicznego materiały 
o wartości blisko 53 000 zł.

Politechnika Poznańska 
przekazała 300 szt. przyłbic.

Firma Arcon Aromaty Sp. z o.o. 
podarowała 300 litrów płynu do 
dezynfekcji o wartości 9000 zł na 
rzecz UMP i Szpitala Klinicznego 
im. Karola Jonschera.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń 
w ramach umowy prewencyjnej 
przekazał 50 000 zł na rzecz walki 
z koronawirusem.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
w Poznaniu przekazała 1000 szt. onuc.

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu zakupiła maseczki 
fi ltrujące FFP3 za kwotę 172 800 zł, pół-
maski fi ltrujące FFP3 za 29 520 zł, kom-
binezony za 129 600 zł, rękawice nitry-
lowe za 15 332,8 zł.

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER 
Polska SA podarowała 500 szt. 
maseczek.

Kierownictwo Katedry i Zakładu 
Technologii Postaci Leku UMP 
przekazało 100 szt. kombinezonów 
ochronnych, 25 par ochraniaczy do 
obuwia model POBO i 30 szt. masek 
chirurgicznych 3-warstwowych.

Firma KJF Broker Sp. z o.o. wpłaciła 
3000 zł.

Wielkopolski Urząd 
Celno-Skarbowy

Fundacja Rozwoju 
Uniwersytetu Medycznego 
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