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Prof. dr hab. Ewa Wender- Ożegowska urodziła się w rodzinie akademickiej. Ojciec,

prof. dr hab. Mieczysław Wender był wieloletnim kierownikiem Katedry 
i  Kliniki  Neurologii,  matka,  Helena  Filipek-  Wender  adiunktem  w  Katedrze  Biochemii
Akademii Medycznej w Poznaniu. Po ukończeniu VI Liceum Ogólnokształcącym im. I. J.
Paderewskiego pani Dziekan rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim AM w Poznaniu.

Od  III  roku  studiów  zdobywała  doświadczenie  naukowe  i  pogłębiała  wiedzę
medyczną  w  Studenckim  Kole  Naukowym  przy  ówczesnym  Instytucie  Ginekologii  i
Położnictwa. Od początku studiów działała w Radzie Roku, następnie w Komisji ds. Nauki
RU  SZSP,  pełniąc  również  funkcję  jej  przewodniczącej.  Przez  cały  okres  studiów
reprezentowała Uczelnię w zawodach pływackich na szczeblu klubów międzyuczelnianych
AZS,  zdobywając  kilkakrotnie  tytuły  Akademickiego  Mistrza  Polski  w  pływaniu.  Jej
osiągnięcia sportowe, datujące się już na lata szkolne, znalazły uznanie Klubu Uczelnianego
AZS, który przyznał za nie wyróżnienie „Kalos Kaghatos”, przyznawane osobom łączącym
wybitne osiągnięcia sportowe z pracą naukową.

Studia  ukończyła  w  1983  r.,  uzyskując  dyplom  z  wyróżnieniem  dla  najlepszej
studentki  roku  -  summa cum laude.  Staż  podyplomowy odbyła  w Państwowym  Szpitalu
Klinicznym nr 3, z którym związana jest  przez cały okres kariery zawodowej. W 1985 r.
zatrudniona została na etacie  asystenta w ówczesnej Klinice Intensywnego Nadzoru, która
następnie przemianowana została na Klinikę Położnictwa i Chorób Kobiecych. 

W  r.  1992  uzyskała  tytuł  doktora  nauk  medycznych  na  podstawie  rozprawy:
„Przydatność  badania  fosfolipidów  płynu  owodniowego  oraz  ultrasonograficznego
obrazowania  punktów kostnienia  do  oceny dojrzałości  płodu”,  a  w 2001 r.  tytuł  doktora
habilitowanego nauk medycznych na podstawie rozprawy: „Czynniki wpływające na rozwój
płodu w przebiegu ciąży powikłanej cukrzycą”, za którą uzyskała w 2002 r. Indywidualną
Nagrodę Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W r. 2008 uzyskała tytuł naukowy
profesora, a także stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w r. 2014 stanowisko profesora
zwyczajnego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Jest  specjalistą  położnictwa i  ginekologii  oraz perinatologii.  Przez trzy lata  pełniła
funkcję  Specjalisty  Wojewódzkiego  z  Perinatologii.  Od  1995  r.  pełni  funkcję  lekarza
nadzorującego  szpitala,  a  od  2004  r.  zastępcy  kierownika  Kliniki  Położnictwa  i  Chorób
Kobiecych. W 2016 r. została kierownikiem Kliniki Rozrodczości.

Swoją wiedzę pogłębiała także w ośrodkach poza granicami kraju. We wrześniu 1987
r. odbyła staż naukowy w Klinice Położnictwa w Berlinie u prof. Kurta Fuhrmanna, w owym
czasie jednego z najznamienitszych autorytetów w zakresie problemów cukrzycy i ciąży, a w
1994 r. miesięczny kurs z zakresu diagnostyki wad rozwojowych płodu w szpitalu Barmbeck
w Hamburgu. 

Od  1985  r.  jest  członkiem  Polskiego  Towarzystwa  Ginekologicznego,  będąc
członkiem jego Zarządu przez dwie kadencje, a  od 2012 r. jest jego Honorowym Członkiem.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej od początku jego powstania, a
przez okres jednej kadencji była członkiem Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PTMP. Od
1992  r.  jest  członkiem  Polskiego  Towarzystwa  Diabetologicznego,  pełniąc  przez  10  lat
funkcję  Przewodniczącej  OW PTD.  Przez  7  lat  była  Przewodniczącą  Sekcji  Diabetologii



Położniczej PTD, a od 2007 r. była przez dwie kadencje członkiem Zarządu Głównego tego
Towarzystwa. Od 2015 r. pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej PTD. 
W  r.  2014  dostąpiła  zaszczytu  wygłoszenia  wykładu  inauguracyjnego  im.  prof.  Jakuba
Węgierki, na XV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, który to wykład jest
przyznawany osobom, które wniosły znaczący wkład w rozwój badań klinicznych z dziedziny
diabetologii.

Jest również członkiem European Association for the Study of Diabetes (EASD) oraz
jako jedyny przedstawiciel naszego kraju ma zaszczyt od 2002 roku być członkiem Diabetes
Pregnancy Study Group przy EASD. W 2010 roku zorganizowała w Warszawie coroczne
Sympozjum  naukowe  DPSG.  Od  2000  roku  jest  również  członkiem  American  Diabetes
Association.

Jest  recenzentem  czasopism  polskich  i  zagranicznych:  Ginekologii  Polskiej,
Diabetologii  Klinicznej  i  Doświadczalnej,  Polskiego  Archiwum  Medycyny  Wewnętrznej,
Endokrynologii Polskiej, Diabetes Care, Diabetic Medicine, Acta Obstetricia et Gynecologica
Scandinavica (AOGS),  Diabetes  Technology and Therapeutics,  PLOS one. Jest  członkiem
komitetów  naukowych  czasopism:  „Ginekologia  Polska”,  „Diabetologia  Kliniczna  i
Doświadczalna”,  „Endokrynologia,  Otyłość  i  Zaburzenia  Przemiany  Materii”  oraz
„Medycyna po Dyplomie”.

Przez  wiele  lat  była  opiekunem  Studenckiego  Koła  Naukowego  przy  Klinice
Położnictwa  i  Chorób  Kobiecych.  Równie  długo  uczestniczy  w  obozach  studenckich  w
Kołobrzegu, prowadząc grupę ginekologiczną, a także w corocznych kongresach naukowych
STN,  przewodnicząc  Jury  Sesji  Ginekologiczno-Położniczych.  Za  działalność  na  rzecz
Studenckiego  Towarzystwa  Naukowego,  jego  Zarząd  przyznał  Jej  w  2002  r.  tytuł
Honorowego Członka STN. 

W  2001  r.  na  wniosek  Kierownika  Katedry  Ginekologii  i  Położnictwa  została
powołana przez Dziekana Wydziału Lekarskiego I do pełnienia funkcji koordynatora zajęć z
ginekologii  i  położnictwa  dla  studentów  V  i  VI  roku  Wydziału  Lekarskiego.  Jest
współautorem jednego skryptu dla studentów z zakresu diabetologii. Monografia ta uzyskała
w 2005 roku Nagrodę Ministra Zdrowia. 

W latach 2003-2005, a następnie 2012-2019 r. zasiadała w Senacie naszej Uczelni. 
Była promotorem 8 przewodów doktorskich.
Na Jej dorobek naukowy składają się prace poświęcone przede wszystkim problemom

cukrzycy i ciąży, otyłości i ciąży, nadciśnienia w ciąży, ale również problemom niepłodności
i endoemetriozie. To 215 publikacji wykazanych w bibliometrii Biblioteki UMP od 1990 r.,
którym przypisane jest  3811 punktów MNiSW i IF 212. Publikacje z IF to 49 pozycji  w
czasopismach polskich i 42 w zagranicznych. Jest autorem 24 rozdziałów w podręcznikach
polskich oraz jednego w podręczniku zagranicznym. Za cykl  prac poświęconych cukrzycy
ciążowej  uzyskała  w  r.  2003  Dyplom  Zarządu  Głównego  Polskiego  Towarzystwa
Diabetologicznego. 

Zasiadała wielokrotnie w komitetach naukowych różnych zjazdów, prowadziła ok. 30
sesji  naukowych  i  piętnastokrotnie  uczestniczyła  w  posiedzeniach  okrągłego  stołu.  Była
zapraszana wielokrotnie do wygłoszenia wykładów na zagranicznych zjazdach naukowych, w
tym: „Diabetes and Pregnancy” w Istambule, we Florencji, w Buenos, czy w Berlinie. 

W  latach  2008-2016  pełniła  przez  dwie  kadencje  funkcję  Prodziekana  Wydziału
Lekarskiego  I  UM  w  Poznaniu.  Za  działalność  organizacyjną  kilkakrotnie  otrzymywała
nagrody Rektora UM w Poznaniu. 

W dniu 31 marca 2016 r. została wybrana na Dziekana Wydziału Lekarskiego I na
kadencję 2016-2020, która na mocy nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, zwanej Ustawą
2.0,  została  skrócona o rok.  Charakterystycznym rysem tej  krótkiej  kadencji  były  podjęte
przez  Panią  Dziekan  inicjatywy  na  rzecz  poprawy  jakości  nauczania  studentów,  jego



unowocześniania, a także poprawy jakości prowadzonych na Wydziale badań naukowych i
prac rozwojowych. Działania te zyskały wysoką ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej,
która  podkreślała  doskonałą  współpracę  Władz  Dziekańskich  Wydziału  Lekarskiego  I  ze
studentami. 

Do największych  osiągnięć  organizacyjnych  Pani  Dziekan  w zakresie  podnoszenia
jakości  nauczania  należą  m.in.:  stworzenie  systemu  modułowego  nauczania  w związku  z
Rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  przekształcającym  kierunki  lekarskie  z  profilu
praktycznego  na  ogólnoakademicki;  przeprowadzanie wakacyjnych  kursów  wyrównania
wiedzy  dla  studentów rozpoczynających  I  rok  studiów  (na  zasadzie  e-learningu);
nieszablonowe podejście do najlepszych studentów, którzy rozpoczęli naukę na Wydziale (np.
możliwość  wyboru  grupy  dziekańskiej,  Indywidualnej  Organizacji  Zajęć);  wprowadzenie
egzaminów sprawdzających kompetencje studentów, egzaminów formatujących; Lekarskiego
Egzaminu Uniwersyteckiego przygotowującego do Lekarskiego Egzaminu Końcowego. 

Ważnym  przedsięwzięciem  był  „Dzień  Organizacyjny  dla  Studentów  I  Roku”,
podczas którego zapoznano ich z programem studiów, przedstawiono Kolegium Dziekańskie,
pracowników  Dziekanatu  oraz  cały  zespół  nauczający  na  pierwszym  roku,  a  także
przekazywano im informator ułatwiający orientację w realiach uczelni oraz Kodeks Studenta
Wydziału Lekarskiego I. Jeszcze inne działania to: opracowanie regulaminu pracy Dziekanatu
- „Przyjazny Dziekanat”; wprowadzenie procedur umożliwiających załatwianie spraw drogą
mailową  w  ściśle  określanym,  znanym  studentom czasie;  regularnie  uaktualnianie  strony
internetowej Wydziału; oraz stworzenie grupy dla studentów na Facebooku; wprowadzenie
wszystkich  egzaminów  na  platformę  elektroniczną  OLAT,  co  umożliwia  dokładna  ocenę
wszystkich  pytań,  pod względem ich  jakości  i  trudności,  a  następnie  eliminowanie  pytań
nieprawidłowo  przygotowanych.  Wymiernym  efektem działalności  Pani  Dziekan  i  całego
Kolegium Dziekańskiego jest poprawa wyników (pierwsze lub drugie miejsca) uzyskiwanych
przez absolwentów kierunku lekarskiego na Lekarskim Egzaminie Końcowym, który należy
do integralnej części kształcenia lekarzy. 

Jako  Dziekan  Wydziału  Lekarskiego  I,  prof.  Ewa  Wender-Ożegowska  promowała
aktywność  naukową  i  organizacyjną  pracowników  Wydziału  poprzez:  ustanowienie  na
Wydziale  projektów  badawczych  realizowanych  przez  interdyscyplinarne  zespoły
(finansowanych  w  ramach  dotacji  statutowej,  a  ocenianych  anonimowo  przez  wybraną
komisję  wg  ustalonego  regulaminu);  wyodrębnienie grantów  dla  najsłabszych  jednostek
Wydziału  zgłaszających  projekty  badawcze  z  jednostkami  z  jego  pierwszej  dziesiątki
(finansowanych w ramach działalności statutowej); ustanowienie wydziałowych grantów dla
młodych  naukowców  (ocenianych  anonimowo  wg  ustalonego  regulaminu).  Ponadto  na
Wydziale  udało  się  uruchomić  nowe  kierunki:  dietetykę  (studia  I  i  II  stopnia)  oraz
neurobiologię  (studia  II  stopnia  magisterskie)  we  współpracy  z  UAM,  Uniwersytetem
Przyrodniczym  i  AWF.  Za  działalność  organizacyjną  Pani  Dziekan  uhonorowana  została
nagrodą Ministra Zdrowia.

Z inicjatywy Pani Dziekan i pod Jej współredakcją ukazał się album upamiętniający
100-lecie  Wydziału  Lekarskiego  I  UMP,  w  którym  przedstawiona  została  jego  historia  i
teraźniejszość. Pani Dziekan patronowała konferencji poświęconej luminarzom poznańskiej
medycyny akademickiej, zorganizowanej w maju 2019 r.


