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Z SENATU

Posiedzenia Senatu odbyły się 28 stycznia i 25 lutego 2009 roku.

W dniu 28 stycznia Senat wyraził zgodę na powołanie Uczelnianej Komisji 
Rekrutacyjnej na rok 2009/2010 w następującym składzie:

przewodniczący   dr hab. Mariusz Puszczewicz
zastępca przewodniczącego     dr hab. Piotr Fichna 
sekretarz    prof. UM dr hab. Maria Chrzanowska
II sekretarz    dr hab. Andrzej Kędzia
Prodziekan WL I   prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
Prodziekan WL II   dr hab. Wiesław Markwitz
Prodziekan WF   prof. dr hab. Barbara Zielińska-Psuja
członek – przedstawiciel WNoZ dr hab. Małgorzata Kotwicka
członek – przedstawiciel RUSS Anna Żądło   
członek – przedstawiciel RUSS      Cezary Iwaszkiewicz
– uchwalił Regulamin Wyjazdów w Ramach Programu LLP ERASMUS
– uchwalił „Kryteria rozdziału środków na badania własne” 
– uchwalił zalecane kryteria wszczęcia procedur uzyskania stopnia naukowe-

go doktora habilitowanego i tytułu naukowego profesora oraz stanowiska 
profesora nadzwyczajnego (UM) i profesora zwyczajnego.

Następnie Senat powołał:

– prof. dr hab. Teresę Gierlach-Hładoń na przewodniczącego Komisji Dyscy-
plinarnej dla Studentów i Doktorantów

– prof. UM dr. hab. Waldemara Bobkowskiego  na zastępcę przewodniczącego 
Komisji

– prof. dr hab. Magdalenę Czarnecką-Operacz na zastępcę przewodniczącego 
Komisji

– dr hab. Roberta Spaczyńskiego na przewodniczącego Odwoławczej Komisji  

Dyscyplinarnej dla Studentów i  Doktorantów
– dr Krzysztofa Błaszyka na zastępcę przewodniczącego Komisji
– dr hab. Iwonę Mozer-Lisewską na zastępcę przewodniczącego Komisji.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Dziekana Wydziału Lekarskiego I 
o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Piotra Świ-
dzińskiego.

Senat – w załączniku do uchwały nr 66/2008 Senatu Uniwersytetu Medycz-
nego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2008 – Zasady 
i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2009/2010 na Uniwersytet 
Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, sprostował następujący 
błąd: w § 38 wyrazy „rok akademicki 2008/2009” zastępuje się wyrazami 
„rok akademicki 2009/2010”.
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Senat wyraził zgodę na powołanie Podyplomowego Studium „Klasyfi kacja 
i Kodowanie Procedur Medycznych”.

W dniu 25 lutego Senat:
– wyraził zgodę na zmianę planu rzeczowo-fi nansowego Uczelni na 2008 rok
– nadał profesorowi Dawidowi Adamkinowi, kierownikowi Kliniki Neonatologii 

University of Louisville, USA tytuł doktora honoris causa
– wyraził zgodę na przedłużenie o jeden rok mianowania na stanowisko pro-

fesora nadzwyczajnego prof. UM dr. hab. Lucjuszowi Zaprutko
– ustalił terminy egzaminów wstępnych, terminy składania dokumentów na 

I rok studiów na rok akademicki 2009/2010 oraz terminy ogłoszenia list 
rankingowych i list przyjętych na studia

– ustalił sposób przeliczania uzyskanego wyniku z egzaminu maturalnego zda-
wanego na poziomie rozszerzonym na poziom podstawowy dla kandydatów 
na studia w roku akademickim 2009/2010

– wyraził zgodę na zawarcie umowy o współpracy z Uniwersytetem Montrealu, 
Quebec, Kanada

– wyraził zgodę na zawarcie umowy o współpracy z Uniwersytetem Weill 
w Bugando, Tanzania.
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RADA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I 

Posiedzenia Rady Wydziału Lekarskiego I odbyły się 14 stycznia i 11 lutego 
2009 roku.

W dniu 14 stycznia Dziekan Wydziału Lekarskiego I prof. UM dr hab. R. Mar-
ciniak wręczył nominacje na stanowisko profesora zwyczajnego: prof. dr. hab. 
Jackowi Brązertowi, kierownikowi Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych 
Katedry Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej, prof. dr. hab. 
Leszkowi Pawelczykowi, kierownikowi Kliniki Niepłodności i Endokrynolo-
gii i prof. dr. hab. Jackowi Wachowiakowi, kierownikowi Kliniki Onkologii, 
Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej II Katedry Pediatrii.

Następnie Dziekan poinformował członków Rady Wydziału Lekarskiego I 
o decyzji Prezydenta RP z dnia 19.09.2008 o przyznaniu odznaczeń i o wrę-
czeniu ich na posiedzeniu Senatu.

Złoty Krzyż Zasługi otrzymali: dr hab. Hanna Billert, prof. UM dr hab. Michał 
Gaca, prof. dr hab. Zygmunt Kopczyński, dr hab. Iwona Mozer-Lisewska, prof. 
dr hab. Danuta Pupek-Musialik, dr hab. Jan Sikora, prof. dr hab. Wojciech 
Służewski.

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali dr n. med. Arleta Elżbieta Kowala-Piaskowska 
i dr hab. Paweł Sobczyński.

Podczas posiedzenia uzgodniono propozycję składu Wydziałowej Komisji Re-
krutacyjnej na rok 2009–2010 oraz Komisji z uprawnieniami Rady Wydziału 
Lekarskiego I w sprawie nagród Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademi-
ckich Wydziału Lekarskiego I.

Dziekan przedstawił pismo Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego 
z 5.12.2008 r. w sprawie szczegółowej analizy bibliometrycznej publikacji 
kandydata do habilitacji lub tytułu profesora. Dziekan przypomniał o obowiąz-
kowych badaniach lekarskich studentów V i I roku studiów oraz poinformował 
o wprowadzeniu nowych dyplomów lekarskich.

Rada Wydziału jednomyślnie zaakceptowała wyróżnienie pracy doktorskiej 
lek. Katarzyny Majewskiej dyplomem. 

Dziekan zapoznał z zarządzeniem w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu 
Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziału Lekarskiego I pod przewodni-
ctwem prof. dr. hab. Jacka Zachwieji, któremu w imieniu własnym i Rady 
Wydziału złożył gratulacje, życząc owocnej pracy.

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek dr Malwiny Czarny-Rataj-
czak o udzielenie urlopu naukowego (płatnego) na sfi nansowanie przewodu 
habilitacyjnego od 14 stycznia do 11 marca 2009 roku.
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Rada Wydziału powzięła uchwałę o nadaniu dr hab. Sylwii Grodeckiej-Gaz-
deckiej tytułu naukowego profesora nauk medycznych w zakresie medycyny

– chirurgii onkologicznej i przykazaniu całości materiałów do Centralnej Ko-
misji ds. Stopni i Tytułu Naukowego. Rada Wydziału dokonała zmiany recen-
zenta całokształtu działalności prof. UM dr. hab. Juliusza Hubera w związku 
z wnioskiem o nadanie tytułu naukowego profesora nauk medycznych.

Rada Wydziału powzięła uchwałę o powołaniu dr. hab. Piotra Świdzińskiego 
na stanowisko profesora nadzwyczajnego i o wystąpienie z takim wnioskiem 
na posiedzenie Senatu. 

Rada Wydziału dokonała wyboru Komisji dla opracowania wniosku o nadanie 
tytułu doctora honoris causa prof. dr. Odedowi Langerowi z USA. 

Następnie powzięto uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk me-
dycznych w zakresie medycyny następującym osobom: lek. Annie Kostrzak, lek. 
Katarzynie Majewskiej, lek. Pawłowi Kemnitzowi i lek. Witoldowi Porzuckowi. 
Dokonano wyboru recenzentów w następujących przewodach doktorskich: lek. 
Joanny Szyfter-Harris, lek. Magdaleny Magierskiej-Krzysztoń, lek. Zenona 
Lewackiego. Dokonano wyboru komisji dla przewodu doktorskiego: mgr anal. 
Teresy Pacyńskiej oraz wszczęto przewód doktorski mgr położn. Anny Bajek 
w zakresie biologii medycznej oraz przewody doktorskie w zakresie medycyny: 
lek. Iwony Marii Bręńskiej, lek. Anny Pasiuk-Czepczyńskiej, lek. Magdaleny 
Magnowskiej, lek. Katarzyny Musialik, lek. Joanny Pohland, lek. Dawida 
Szpecht. Przeprowadzono korektę tytułu pracy doktorskiej mgr biotechn. 
Anny Kozłowskiej.

Następnie poruszono sprawę dydaktyki I i II roku studiów. Przewodniczący 
RUSS Jan Nowak poinformował o osiągnięciach i problemach na I i II roku 
studiów. Na wstępie podkreślił on, że nauka studentów medycyny stała się 
nieefektywna, nie ma indywidualnego nauczania, a studenci chcieliby być 
bardziej konkurencyjni dla innych szkół w kraju i poza krajem. Stwierdził 
też, że grupy studenckie powinny być mniejsze, bo nie ma możliwości prze-
prowadzania dyskusji.

Prof. dr hab. Jan Pawlaczyk zauważył, że nastąpiła poprawa jakości kształ-
cenia, po raz pierwszy w historii Uczelni wprowadzono ogólnouniwersytecki 
przegląd, dotyczący jakości kształcenia. I tak przygotowano 3 zadania:

1. Ogólnouniwersytecką ankietyzację jakości Uczelni – wykłady, obowiązkowe
hospitacje zajęć – sposób i warunki.

2. Jaka jest kultura jakości kształcenia?
3. Obowiązek uchwały Senatu Uczelni – wprowadzenie ankiety jedności.

Dziekan poinformował, że na posiedzeniu Rady Wydziału Lekarskiego I i II 
w dniu 25 marca odbędzie się dyskusja dotycząca dydaktyki i ma nadzieję, 
że wtedy obecność zainteresowanych będzie większa jak również możliwość 
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dyskusji, przy okazji zaapelował do starosty roku o pomoc w sprawie termi-
nowego wykonania obowiązkowych badań lekarskich przez studentów.

W dniu 11 lutego Dziekan wręczył nominację na stanowisko profesora nad-
zwyczajnego dr. hab. n. med. Piotrowi Świdzińskiemu z Katedry i Kliniki 
Foniatrii i Audiologii.

Dokonano wyboru recenzentów w sprawie nadania prof. dr. Odedowi Lan-
gerowi tytułu doctora honoris causa oraz wybrano komisję w sprawie tytułu 
naukowego profesora nauk medycznych w zakresie medycyny – neurochirurgii 
dla dr. hab. Ryszarda Żukiela.

Dokonano wyboru komisji w sprawie przewodu habilitacyjnego dr. n. med. 
Andrzeja Grzybowskiego.

Dokonano wyboru komisji w sprawie obsady funkcji ordynatora – kierowni-
ka Kliniki względnie kierownika Katedry – Kliniki Onkologii, Hematologii 
i Transplantologii Pediatrycznej II Katedry Pediatrii; Kliniki Położnictwa 
i Chorób Kobiecych Katedry Ginekologii, Położnictwa i Onkologii względ-
nie kierownika Katedry – Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii 
Pediatrycznej II Katedry Pediatrii; Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych 
Katedry Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej; Katedry 
i Zakładu Patomorfologii Klinicznej; kierownika Kliniki Onkologii Katedry 
Onkologii; Katedry i Zakładu Historii Nauk Medycznych oraz kierownika 
Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej. 

Udzielono urlop naukowy bezpłatny dr. Wojciechowi Ambrusowi oraz wyróż-
niono nagrodą pracę doktorską lek. Rafała Piestrzeniewicza.

W części posiedzenia Rady Wydziału poświęconej dydaktyce starosta roku 
IV lekarskiego Jan Nowak przedstawił uwagi studentów III i IV roku studiów 
lekarskich. Wspomniał o ankietach, przewodniku dydaktycznym, który bardzo 
porządkuje działalność dydaktyczną, zauważył potrzebę noszenia identyfi ka-
torów przez nauczycieli akademickich. Następnie prof. dr hab. J. Pawlaczyk 
poinformował, że komisja będzie informowała Rady Wydziału w jaki sposób 
i na jakich zasadach będą przeprowadzone hospitacje. Prof. dr hab. W. Biczysko 
podziękowała studentom za wielki trud i bardzo dobrą pracę w ocenie dydak-
tycznej, życząc powodzenia w dalszym działaniu. W wolnych głosach prof. dr 
hab. J. Łuczak zwrócił uwagę na „tragiczne” zachowanie niektórych lekarzy 
i pielęgniarek w stosunku do pacjentów. Prodziekan Wydziału Lekarskiego 
I prof. dr hab. J. Wójtowicz wspomniał o przewidywanych zmianach związa-
nych z dydaktyką przed – i podyplomową. Dziekan poinformował o następnym 
posiedzeniu, poświęconemu dydaktyce, które odbędzie się 25 marca br.

Powzięto uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk medycznych 
w zakresie medycyny Krzysztofowi Czyżowi, Rafałowi Piestrzeniewiczowi 
i Tomaszowi Majewskiemu.



8  Biuletyn Informacyjny nr 1/148

Dokonano wyboru recenzentów następujących rozpraw doktorskich: lek. 
Doroty Cieślak, lek. Magdy Kopaczewskiej, mgr anal. Teresy Pacyńskiej, lek. 
Husama Samary i lek. Marty Sękowskiej.

Dokonano wyboru komisji w sprawie przewodu doktorskiego lek. Magdaleny 
Magnowskiej i lek. Piotra Pałaszkiewicza. Wszczęto następujące przewody 
doktorskie: lek. Mariusza Chojnickiego, mgr położn. Ireny Galewskiej, lek. 
Danuty Nikratowicz, lek. Marty Pawlak, lek. Marka Pelesza i lek. Magdaleny 
Gaca-Wysockiej.
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RADA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO II

Posiedzenie Rady Wydziału odbyło się 21 stycznia i 18 lutego 2009 r.

W dniu 21 stycznia przeprowadzono kolokwium habilitacyjne i nadano stopień 
naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu medycyny (choro-
by wewnętrzne – endokrynologia) dr. n. med. Katarzynie Ziemnickiej. Dopusz-
czono do kolokwium habilitacyjnego dr. n. med. Macieja Oweckiego, adiunkta 
Katedry i Kliniki Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych. 
Wszczęto przewód habilitacyjny dr n. przyr. Magdaleny Sobieskiej, adiunkta 
Katedry i Kliniki Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji; dr. n. med. Pawła 
Grali, adiunkta Kliniki Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Pla-
stycznej oraz dr. n. med. Bogdana Obrzuta, adiunkta Instytutu Pielęgniarstwa 
i Położnictwa Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Nadano stopień doktora nauk medycznych z zakresu medycyny lek. Krzysz-
tofowi Koza z Oddziału Położnictwa i Ginekologii Szpitala im. L. Rydygiera 
w Katowicach i lek. Magdzie Kubaszewskiej z Zakładu Brachyterapii Wielko-
polskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.

Rada Wydziału poparła wniosek w sprawie nadania tytułu naukowego 
profesora prof. UM dr. hab. Julianowi Malickiemu, kierownikowi Zakładu 
Elektroradiologii UMP, dyrektorowi Wielkopolskiego Centrum Onkologii 
oraz dokonano wyboru recenzentów w sprawie nadania tytułu naukowego 
profesora prof. UM dr hab. Halinie Batura-Gabryel, kierownikowi Katedry 
i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej.

Dokonano wyboru recenzentów w sprawie nadania tytułu doctor honoris causa 
naszej Uczelni prof. Davidowi Adamkinowi, kierownikowi Kliniki Neonatologii 
Univeristy of Louisville, USA.

Wszczęto następujące przewody doktorskie: lek. Marcina Grabickiego, mgr 
anal. med. Joanny Łupickiej, mgr zdr. publ. Małgorzaty Grzymisławskiej, lek. 
Katarzyny Smykał-Jankowiak, lek. stom. Anny Sójka, lek. Łukasza Kruszyny, 
mgr fi z. Moniki Feltzke. Dokonano wyboru recenzentów następujących rozpraw 
doktorskich: lek. stom. Rafała Brożka, lek. Moniki Matusiak, lek. Michała 
Grzeszczaka i lek. Wojciecha Słowińskiego. Zmieniono promotora rozprawy 
doktorskiej lek. Elżbiety Bręborowicz z Oddziału Chemioterapii Nowotworów 
Szpitala Klinicznego im. Przemienienia Pańskiego w Poznaniu oraz zmieniono 
tytuł rozprawy doktorskiej lek. Katarzyny Kostka-Jeziorny z Katedry i Kliniki 
Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych.

W dniu 18 lutego przeprowadzono kolokwium habilitacyjne i nadano stopień 
naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu medycyny 
(choroby wewnętrzne – endokrynologia) dr. n. med. Maciejowi Oweckiemu. 
Dokonano wyboru dodatkowego recenzenta rozprawy habilitacyjnej – w związ-
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ku z rezygnacją poprzednio wybranego – dr. n. med. Krzysztofa Osmoli, p.o. 
kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

Nadano stopień naukowy doktora nauk medycznych z zakresu medycyny lek. 
Karolinie Chojnackiej ze Studium Doktoranckiego, z zakresu stomatologii 
lek. stom. Przemysławowi Kopczyńskiemu z Kliniki Ortodoncji i mgr fi zyki 
Annie Wyszomirskiej z Katedry i Kliniki Endokrynologii, Przemiany Materii 
i Chorób Wewnętrznych.

Rada Wydziału poparła wniosek w sprawie nadania tytułu naukowego profe-
sora prof. UM dr. hab. Grzegorzowi Oszkinisowi z Kliniki Chirurgii Ogólnej 
i Naczyń oraz wszczęto postępowanie w sprawie nadania tytułu naukowego 
profesora prof. UM dr. hab. Andrzejowi Szyszce, kierownikowi II Kliniki 
Kardiologii.

Nadano tytuł doctor honoris causa naszej Uczelni profesorowi Davidowi Adam-
kinowi, kierownikowi Kliniki Neonatologii University of Louisville, USA.

Dokonano wyboru komisji w sprawie konkursu na funkcję kierownika Zakładu 
Genetyki w Psychiatrii Katedry Psychiatrii w składzie: prof. dr hab. Andrzej 
Rajewski, prof. dr hab. Janusz Rybakowski, prof. dr hab. Anna Latos-Bieleń-
ska, prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz, prof. dr hab. Wanda Horst-Sikorska 
i dr hab. Jan Jaracz, pod przewodnictwem Dziekana.

Wszczęto przewody doktorskie następującym osobom: mgr fi zyki Marlenie 
Gauza, lek. Aleksandrze Urskiej, lek. Sławomirowi Kaczmarkowi, lek. Piotrowi 
Ederowi, lek. dent. Marii Gawriolek, mgr biologii Katarzynie Kulcenty, mgr 
inż. Sylwii Kropińskiej, lek. Wojciechowi Turkiewiczowi i lek. Jarosławowi 
Cwalińskiemu. Dokonano wyboru recenzentów rozprawy doktorskiej mgr 
anal. med. Renaty Podkówka-Sieczka. Dokonano wyboru komisji w sprawie 
rozprawy doktorskiej lek. Mirosława Czyżaka, mgr anal. med. Marty Ciszkie-
wicz i mgr inż. Katarzyny Drobnik. Dokonano zamiany promotora rozprawy 
doktorskiej mgr inż. Katarzyny Drobnik.
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RADA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO

Posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego odbyły się 14 stycznia i 11 
lutego 2009 r. 

W dniu 14 stycznia wręczono mianowanie na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego prof. UM dr hab. Wiesławie Bylka i  prof. UM dr. hab. Michałowi 
H. Umbreitowi.

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. 
przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr. inż. Zbigniewowi Karczmarzy-
kowi, adiunktowi w Instytucie Chemii, Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Rada Wydziału podjęła uchwałę o przyjęciu pracy doktorskiej oraz uchwałę 
o powołaniu komisji doktorskiej do przeprowadzenia obrony pracy doktorskiej 
mgr anal. med. Anny Paszel z Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej i Diag-
nostyki Molekularnej. 

Rada Wydziału podjęła uchwały w sprawie wszczęcia przewodów doktorskich 
oraz wyboru promotorów dla rozpraw doktorskich: mgr anal. med. Magdaleny 
Borowskiej, mgr farm. Agnieszki Kamińskiej, mgr farm. Barbary Licznerskiej, 
mgr farm. Łukasza Wolny. 

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatny urlop 
3-miesięczny od 01.02.2009 r. do 30.04.2009 r. dla dr. n. farm. Jakuba Różań-
skiego z Katedry i Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych.

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie zmiany tematu rozprawy dok-
torskiej mgr. Tomasza Wróbla, słuchacza Podyplomowego Niestacjonarnego 
Studium Metodologii Badań Naukowych.

W sprawach bieżących poruszono następujące sprawy: 
– poinformowano o piątym Niemiecko-Polskim Sympozjum – 16 maja 2009,
   New Challenges for Pharmaceutical Sciences 
– przypomniano o składaniu wniosków w sprawie nagród Ministra Zdrowia
– przekazano informację na temat wizyty Zespołu Akredytacyjnego wizytującego 

Wydział w związku ze staraniem się o akredytację kierunku kosmetologia
– przedstawiono pismo poseł na Sejm RP Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz
– zaproszenie do dyskusji nt. zasad fi nansowania nauki
– poinformowano o spotkaniu noworocznym na Wydziale Chemii UAM. 

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie zgody na prowadzenie przedmiotu 
na kierunku analityka medyczna przez prof. M. Komarnickiego w związku 
z przejściem prof. K. Zawilskiej na emeryturę.

Po zakończeniu posiedzenia odbyła się Uroczystość Noworoczna połączona 
z otwarciem nowych pomieszczeń dydaktycznych: Pracowni Farmacji Prak-
tycznej w Collegium Stomatologicum. Zaproszeni goście oraz pracownicy 
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Wydziału mogli zobaczyć pomieszczenia o łącznej powierzchni 120 m2: pokój 
asystentów, wirtualną aptekę oraz pracownię komputerową. Nową jednostkę 
stanowiącą wspaniałe zaplecze dydaktyczne dla zajęć z opieki farmaceutycznej 
prezentowała prof. Janina Lulek, kierownik Katedry i Zakładu Technologii 
Postaci Leku.

W dniu 11 lutego na posiedzeniu otwartym wspomniano o zmarłym Profesorze 
Ewaryście Pawełczyku, kierowniku Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycz-
nej w latach 1962–1987, Dziekanie Wydziału Farmaceutycznego w latach 
1962–1965, Prorektorze Akademii Medycznej w latach 1965–1972. 

W czasie zamkniętego posiedzenia Rada Wydziału podjęła uchwałę w spra-
wie powołania Wydziałowej Komisji ds. przeprowadzenia postępowania 
o nadanie tytułu naukowego profesora prof. UM dr hab. Lucjuszowi Zaprutko, 
kierownikowi Katedry i Zakładu Chemii Organicznej.

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie powołania Wydziałowej Komisji 
ds. przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora 
habilitowanego dr. n. farm. Markowi Muriasowi, adiunktowi w Katedrze 
i Zakładzie Toksykologii.

Rada Wydziału podjęła wniosek w sprawie powołania prof. dr hab. Teresy 
Borowiak (eksperta w dziedzinie chemii krystalografi cznej) z Zakładu Kry-
stalografi i Wydziału Chemii, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznaniu 
w skład Wydziałowej Komisji ds. wszczęcia postępowania habilitacyjnego dr. 
inż. Zbigniewa Karczmarzyka.

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie wszczęcie przewodów doktorskich 
oraz wyboru promotorów dla:

– mgr inż. biotechn. Anny Bogacz, 
– mgr  inż. biotechn. Moniki Karasiewicz, 
– mgr farm. Małgorzaty Geszke, 
– mgr anal. med. Michaliny Pazgrat, 
– mgr farm. Barbary Jadach.

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie wyboru recenzentów oraz uchwałę 
w sprawie  powołania wydziałowej komisji do przeprowadzenia egzaminów 
doktorskich dla mgr. farm. Leszka Dobrowolskiego. 

Rada Wydziału podjęła uchwały: w sprawie przyjęcia publicznej obrony pracy 
doktorskiej, nadania stopnia naukowego doktora nauk farmaceutycznych, 
wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr anal. med. Anny Paszel z Katedry 
i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej.

Rada Wydziału podjęła uchwały w sprawie wyboru recenzentów w związku 
ze złożonymi wnioskami o nagrody Ministra Zdrowia:

1. Wniosek o nagrodę naukową, indywidualną za publikację “Metabolism
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 of resveratrol in breast cancer cell lines: impact of sulfotransferase 1A1
 expression on cell growth inhibition”. 
 Cancer Lett 2008 Mar 18;261(2):172-82. Epub 2007 Dec 20. IF=3,398
  – dr n. farm. Marek Murias. 

2. Wniosek o nagrodę naukową, indywidualną za pracę doktorską „Trwałość  
 fotochemiczna wybranych inhibitorów reduktazy HMG – CoA (statyn)”– dr 
 n. farm. Paweł Grobelny.

3. Wniosek o nagrodę dydaktyczną, zespołową za podręcznik pt. „Chemia Fizycz-
 na. Podręcznik dla studentów farmacji i analityki medycznej”. Dla zespołu
 w składzie: 
– dr hab. Adam Buciński
– prof. UMK dr hab. Piotr Cysewski
– prof. UM dr hab. Tadeusz H. Dzido
– prof. AM dr hab. Wiesław Gaweł
– prof. dr hab. Władysław Gołkiewicz
– prof. dr hab. Tadeusz Hermann 
– prof. UM dr hab. Aleksander Kufelnicki 
– prof. dr hab. Jerzy W. Łukasiak 
– prof. dr hab. Joanna Szymura-Oleksiak 
– prof. AM dr hab. Iwona Wawer.

4. Wniosek o nagrodę naukową, indywidualną za pracę doktorską: 

„Synteza pochodnych bromonitroimidazolu o działaniu cytotoksycznym 
i badania wpływu struktury na aktywność biologiczną metodami modelo-
wania molekularnego” dla dr. n. farm. Marcina Wierzchowskiego.

5. Wniosek o nagrodę indywidualną za całokształt dorobku 
prof. dr. hab. Zygmunta Muszyńskiego.

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
urlopu naukowego dla mgr farm. Ewy Witkowskiej-Banaszczak, asystenta 
w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji.

Zgodnie z wnioskiem Wydziałowej Komisji ds. zatrudnienia i kierownika 
Katedry członkowie Rady Wydziału poparli zatrudnienie dr n. farm. Arlety 
Matschay w charakterze st. wykładowcy na czas nieokreślony w Katedrze 
i Zakładzie Technologii Postaci Leku oraz wyrazili zgodę na zwolnienie z wymo-
gu przepracowania co najmniej 3 lat w charakterze adiunkta lub wykładowcy 
(na podstawie: ust. 1 pkt. 4b § 76 Statutu Uczelni).

Zgodnie z wnioskiem Wydziałowej Komisji ds. zatrudnienia i kierownika 
Katedry członkowie Rady Wydziału poparli zatrudnienie dr n. farm. Anny 
Czubak w charakterze asystenta na czas nieokreślony w Katedrze i Zakładzie 
Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej.
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Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie 
mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze i Zakładzie 
Chemii Organicznej prof. UM dr. hab. Lucjusza Zaprutko.

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
urlopu naukowego dwumiesięcznego płatnego, w terminie od 01.04.2009 r. do 
31.05.2009 r. mgr. Jackowi Kujawskiemu, asystentowi w Katedrze i Zakładzie 
Chemii Organicznej.

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie poparcia wniosku o utworzenie 
Niestacjonarnego Podyplomowego Studium Farmakoekonomiki, Marketingu 
i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej.

W informacjach bieżących poruszono następujące sprawy:
– spotkanie z X. Smulskim, Przewodniczącym Komisji Zdrowia Polityki Spo-
łecznej Zdrowia Publicznego Sejmiku Wojewódzkiego, w sprawie wsparcia 
inicjatyw inwestycyjnych Wydziału (konieczność lobbingu gospodarczego 
i politycznego w sprawie ewentualnego remontu oraz przyszłościowych 
planów inwestycyjnych)

– odp. prof. Ireneusza Opalińskiego, Dziekana W. Chemii Politechniki Rze-
szowskiej na list intencyjny Dziekana W. Farmaceutycznego, zawierający 
poparcie inicjatyw o międzywydziałowej współpracy badawczej w kilku 
dziedzinach oraz szerokiej wymianie doświadczeń naukowych

– list dyrektora Danielewicza, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w Ministerstwie Zdrowia, z prośbą o uaktualnianie baz danych w Ośrodku 
Przetwarzania Informacji: zgłaszanie nowych prac oraz weryfi kacja i uzu-
pełnienie danych

– do końca lutego Rektor UAM przyjmie koncepcję w sprawie budynku Col-
legium Chemicum.

Następnie przedstawiono apel prof. F. Główki w sprawie konieczności pilnego 
remontu sali wykładowej im. K. Hrynakowskiego.

Rada Wydziału upoważniła Dziekana do wystąpienia do Kanclerza z proś-
bą o refundację ze środków ogólnych odnowienia licencji na korzystanie 
z baz bibliotecznych. Członkowie Rady Wydziału zgłosili wniosek w sprawie. 
zorganizowania wydziałowego zebrania z przedstawicielami Działu Spraw 
Pracowniczych poświęconego sprawom emerytalnym.

Sprawy związane z analizą bibliometryczną dorobku naukowego przygotowy-
waną przez upoważnionych pracowników Biblioteki Głównej UMP – nieko-
rzystna punktacja dla Wydziału w związku z przeredagowaniem publikacji, 
sprawa punktacji dla dorobku sprzed roku 1991, kwestia suplementów; (prof. 
Z. Kokot jako Prorektor Uczelni ds. Nauki został upoważniony przez Senat do 
zwrócenia się do Ministerstwa o udzielenie informacji na temat zasad uzna-
wania kategoryzacji suplementów).
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RADA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

Posiedzenia Rady Wydziału odbyły się 12 stycznia i 9 lutego 2009 roku.

W dniu 12 stycznia Dziekan wręczył Nagrody Rektorskie dla Nauczycieli 
Akademickich za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne za rok 2007.

Nagrody otrzymali: 
1. prof. dr hab. Tomasz Opala 
2. prof. dr hab. Michał Musielak 
3. prof. UM dr hab. Włodzimierz Samborski 
4. dr Beata Burczyńska 

5. Nagroda zespołowa 
 dr hab. Krystyna Górna 
 dr hab. Krystyna Jaracz 
 mgr Justyna Kiejda 
 prof. dr hab. Janusz Rybakowski 
 dr hab. Filip Rybakowski 
6. Nagroda zespołowa II� 
 dr Ewa Mojs 
 prof. UM dr hab. Maria Danuta Głowacka 
 dr Ewa Gajewska 
 dr hab. Barbara Steinborn 
 dr Marcin Żarowski 
 mgr Aleksander Krawczyński 

7. Nagroda zespołowa II� 
 dr Ewa Gajewska 
 dr Magdalena Sobieska 
 prof. UM dr hab. Włodzimierz Samborski 

8. dr Krzysztof Prętki – nagroda II� 

9. dr Maria Wołuń-Cholewa – nagroda II� 
10. Nagrody III za wyróżnione prace doktorskie: 

 dr Ewa Baum 
 dr Beata Burczyńska 
 dr Dorota Hędzelek 
 dr Małgorzata Kampioni  
 dr Ewelina Wierzejska 

Prof. dr hab. Lechosław Dworak przedstawił informacje z działalności Rady 
Nauki przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
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Rada Wydziału przyjęła publiczne obrony rozpraw doktorskich i nadała stopnie 
doktora nauk medycznych z zakresu medycyny lek. Agnieszce Janowskiej- 
-Kulińskiej, mgr Monice Mateckiej.

Wybrano recenzentów rozprawy doktorskiej lek. Stanisława Piłacińskiego.
Rada Wydziału wyraziła zgodę na przedłużenie zatrudnienia: 

 1. dr Doroty Klimaszyk w charakterze asystenta w Katedrze Ratownictwa-
Medycznego, 

2. lek. Karola Szymańskiego w charakterze asystenta w Katedrze Ratownictwa 
Medycznego, 

3. mgr. Marcina Cybulskiego w charakterze asystenta w Zakładzie Psychologii 
Klinicznej, 

4. mgr Aleksandra Krawczyńskiego w charakterze nauczyciela zawodu 
w Katedrze i Klinice Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji 

5. dr Ilony Małeckiej w charakterze asystenta w Katedrze Profi laktyki Zdro-
wotnej 

oraz zatrudnienie: 
 lek. Katarzyny Majewskiej w charakterze asystenta w Katedrze Pielęg-

niarstwa Pediatrycznego i mgr Agnieszki Sostenes-Brązert w charakterze 
asystenta w Zakładzie Organizacji i Zarządzania.

Dziekan Wydziału przedstawił zasady i kryteria wszczynania procedur uzy-
skania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego i tytułu naukowego 
profesora oraz stanowiska profesora UM i profesora zwyczajnego. 

Rada Wydziału poparła wniosek o powołanie w Katedrze Ratownictwa Me-
dycznego Pracowni Kwalifi kowanej Pierwszej Pomocy i Pracowni Medycznych 
Czynności Ratunkowych 

Dr hab. Krystyna Górna przedstawiła sprawozdanie z działalności Wydzia-
łowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

W dniu 9 lutego Rada Wydziału podjęła uchwałę o zamknięciu przewodu 
doktorskiego mgr Iwony Nowakowskiej. Rada Wydziału podjęła uchwały 
o zmianie promotorów w przewodach doktorskich lek. Piotra Martenki, mgr 
Urszuli Polak, mgr Katarzyny Warchoł-Biedermann.

Wybrano komisje w sprawie następujących przewodów doktorskich: lek. Aliny 
Kanikowskiej, mgr. Adama Pogorzały, mgr Katarzyny Warchoł-Biedermann, 
mgr. Piotra Wilkosza.

Rada Wydziału wyraziła zgodę na poszerzenie składu komisji doktorskiej dla 
rozprawy mgr Edyty Kurzępa-Hasan. Wybrano recenzentów rozprawy doktor-
skiej mgr Jolanty Lenartowicz i lek. Ewy Wilczyńskiej. Rada Wydziału podjęła 
uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej mgr Agaty Tarka i dopuszczeniu jej 
do publicznej obrony.
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Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek o przekształcenie Zakładu 
Profi laktyki Chorób Krążenia w Katedrę i Zakład Kardiologii Inwazyjnej. 

Powołano komisje konkursowe w sprawie funkcji kierownika Zakładu Mi-
kologii Lekarskiej i Dermatologii oraz stanowiska profesora nadzwyczajnego 
w Katedrze i Klinice Neurologii Wieku Rozwojowego. 

Rada Wydziału wyraziła zgodę na przedłużenie zatrudnienia: 
1. lek. Magdaleny Łańczak-Trzaskowskiej w charakterze asystenta w Kate-

drze i Klinice Rehabilitacji,
2. dr Hanny Pietraszek-Kusik w charakterze asystenta w Katedrze i Klinice 

Rehabilitacji, 
3. dr Edyty Kinel w charakterze asystenta w Katedrze i Klinice Rehabilitacji, 
4. dr. Jerzego Kubiaka w charakterze asystenta w Zakładzie Organizacji 

i Zarządzania,
5. dr Karoliny Chmaj-Wierzchowskiej w charakterze asystenta w Katedrze 

Zdrowia Matki i Dziecka,
6. mgr Małgorzaty Pięt w charakterze instruktora-nauczyciela zawodu 

w Katedrze Zdrowia Matki i Dziecka, 
7. mgr Małgorzaty Kłobus w charakterze instruktora-nauczyciela zawodu 

w Katedrze Zdrowia Matki i Dziecka, 
8. dr Beaty Burczyńskiej w charakterze asystenta w Katedrze i Zakładzie 

Biologii Komórki, 
9. mgr Anny Smelkowskiej w charakterze asystenta w Zakładzie Pielęgniarstwa 

Neurologicznego i Psychiatrycznego, 
10. mgr Urszuli Wasilczyk w charakterze asystenta w Zakładzie Pielęgniarstwa   

Neurologicznego i Psychiatrycznego.

Rada Wydziału upoważniła Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu do za-
twierdzenia planu hospitacji zajęć dydaktycznych, przeprowadzanych przez 
Wydziałowy Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

Rada Wydziału wyraziła zgodę na elektroniczną ankietyzację zajęć dydak-
tycznych przez studentów na Wydziale Nauk o Zdrowiu.


