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Z SENATU

Posiedzenia Senatu odbyły się 23 marca i 25 kwietnia 2006 rok.
W dniu 23 marca prof. dr hab. Janusz Gadzinowski, przewodniczący Uczel-

nianego Zespołu Koordynującego ds. Studiów Anglojęzycznych przedstawił in-
formacje nt. kształcenia w języku angielskim.
Prof. dr hab.Grzegorz H. Bręborowicz przekazał informacje dotyczące.:
– złożenia w MEN wniosku o przekształcenie Uczelni w Uniwersytet Medyczny
– prac Rady ds. Zwalczania Chorób Nowotworowych, której jest członkiem, za-

poznał z zamierzeniami i działaniami Rady.
Mgr Bogdan Poniedziałek poinformował o zbliżającym się zakończeniu ne-

gocjacji z kandydatami na prowadzących Klub ESKULAP.
Prof. AM dr hab. Edmund Grześkowiak zapoznał z najistotniejszymi uwaga-

mi zawartymi w raporcie zespołu oceniającego Państwowej Komisji Akredyta-
cyjnej wizytacji na kierunku farmacja na Wydziale Farmaceutycznym.
Senat:
– zaopiniował wnioski o Nagrody Ministra Zdrowia (zał. nr 1)
– wyraził zgodę na:

• utworzenie kierunku ratownictwo medyczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu
• zmianę terminu egzaminu praktycznego na I rok studiów w roku akad.

2006/07 dla kandydatów na specjalność technika dentystyczna na kie-
runku zdrowie publiczne

• utworzenie Zakładu Profilaktyki Chorób Skóry w Katedrze Biologii i Ochro-
ny Środowiska

• zmianę nazwy Katedry Medycyny Ratunkowej i Katastrof na Katedra Ra-
townictwa Medycznego

• na wystąpienie Rektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajne-
go – prof. dr. hab. Edwarda Hadasia

– pozytywnie zaopiniował wniosek Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu o mia-
nowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego – dr. hab. Piotra Krokowicza

– wyraził zgodę na powołanie:
• prof. dr. hab. Wojciecha Służewskiego na ordynatora – kierownika

 Kliniki Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej III Katedry Pediatrii
• prof. dr. hab. Wojciecha Kozubskiego na ordynatora – kierownika Kliniki

Neurologii Katedry Neurologii
• prof. dr. hab. Wojciecha Kozubskiego na kierownika Katedry Neurologii
• prof. dr. hab. Andrzeja Obrębowskiego na ordynatora – kierownika Kliniki

Foniatrii i Audiologii Katedry Foniatrii i Audiologii
• prof. dr. hab. Andrzeja Obrębowskiego na kierownika Katedry Foniatrii i Au-

diologii
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• prof. dr. hab. Marka Spaczyńskiego na ordynatora – kierownika Kliniki
Onkologii Ginekologicznej Katedry Ginekologii i Położnictwa

• dr. hab. Pawła Sobczyńskiego na ordynatora – kierownika I Kliniki Aneste-
zjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii

• prof. dr. hab. Leona Drobnika na kierownika Katedry Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii

• prof. dr hab. Anny Latos-Bieleńskiej na kierownika Katedry i Zakładu  Ge-
netyki Medycznej

• prof. AM dr hab. Danuty Głowackiej na kierownika Podyplomowego Stu-
dium „Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach opieki zdrowotnej”.

W dniu 25 kwietnia Senat:
– uczcił chwilą ciszy pamięć Zmarłego prof. dr. hab. Stanisława Dyderskiego
– uchwalił Regulamin Studiów
– określił zasady i tryb przyjmowania oraz zakres egzaminów na studia stacjo-

narne tzw. „pomostowe” na kierunki: pielęgniarstwo i położnictwo w roku
akademickim 2006/2007.

 Senat, w czasie posiedzenia, również wyraził zgodę na:
– wystąpienie do Centralnej Komisji o przyznanie Wydziałowi Nauk o Zdrowiu

uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego
– powołanie na Wydziale Farmaceutycznym płatnych studiów podyplomowych
– nadanie imienia Prof. Wacława Strażewicza sali mikroskopowej znajdującej

się w Collegium Prof. Chmiela
– poparł Uchwałę nr 1 Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Akademii

Medycznej w Poznaniu (zał. nr 2)
– powołanie prof. AM dr hab. Wandy Horst-Sikorskiej na kierownika Katedry i

Zakładu Medycyny Rodzinnej
– powołanie prof. dr. hab. Andrzeja Mackiewicza na kierownika Katedry Bio-

technologii Medycznej
– powołanie dr hab. Katarzyny Wieczorowskiej-Tobis na kierownika Zakładu

Geriatrii i Gerontologii Katedry Patofizjologii.
Prof. dr hab. Wojciech Dyszkiewicz przekazał informację na temat opraco-

wania ankiety związanej z oceną parametryczną jednostek naszej Uczelni.
Prof. dr hab. W. Dyszkiewicz poinformował, iż na naszej stronie internetowej

zamieszczono informację o możliwości ubiegania się o nagrody i stypendia mia-
sta Poznania.

Prof. dr hab. G. H. Bręborowicz poprosił o przestrzeganie przyjętych kryte-
riów przyznawania stypendiów socjalnych i naukowych.

Prof. dr hab. G. H. Bręborowicz zaapelował o zgłaszanie uwag do Statutu
Uczelni oraz poinformował, iż zgodnie z wymogami nowej ustawy o szkolnic-
twie wyższym na dodatkowe zatrudnienie pracowników Uczelni wymagana jest
zgoda Rektora.
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Uchwała nr 22/2006
Senatu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

z dnia 23 marca 2006 roku
w sprawie zaopiniowania wniosków o nagrody Ministra Zdrowia

Senat działając na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania
nauczycielom akademickim (Dz. U. Nr 121, poz. 1036), uchwala, co następuje:
Po przeprowadzeniu tajnego glosowania, pozytywnie zaopiniowano wnioski o przyznanie
nagród Ministra Zdrowia dla niżej wymienionych osób:
1) dr hab. Andrzej Marszalek – nagroda indywidualna, naukowa

(tak – 14 głosów, nie – 13 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów),
2) prof. dr hab. Renata Brelińska-Plinzner – nagroda indywidualna, naukowa

(tak – 17 głosów, nie – 9 głosów, wstrzymujących się – 1 głos),
3) nagroda naukowa, zespołowa

zespół w składzie:
prof. dr hab. Jacek Brązert 20%
prof. dr hab. Romuald Biczysko 20%
dr hab. Ewa Wender-Ożegowska 20%
dr hab. Mariusz Dubiel 20%
dr n. med. Marek Pietryga 20%
(tak – 14 głosów, nie – 10 głosów, wstrzymujących się – 3 glosy),

4) nagroda naukowa, zespołowa
zespół w składzie:
prof. dr hab. Ludwik Malendowicz 40%
dr n. med. Agnieszka Ziółkowska 30%
mgr biotech. Marcin Ruciński 30%
(tak – 20 głosów, nie – 6 głosów, wstrzymujących się – 1 głos),

5) nagroda naukowa, zespołowa
zespół w składzie:
dr hab. Franciszek Główka 50%
mgr Marta Karaźniewicz 50%
(tak – 17 głosów, nie – 10 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów),

6) nagroda naukowa, zespołowa
zespół w składzie:
prof. dr hab. Wanda Baer-Dubowska 30%
dr farm. Violetta Krajka-Kuźniak 30%
dr farm. Hanna Szaefer 30%
mgr Michał Cichocki 10%
(rak – 15 głosów, nie – 12 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów).

7) nagroda naukowa, zespołowa
zespół w składzie:
prof. AM dr hab. Janina Lulek 50%
dr farm. Katarzyna Szyrwińska 32%

Załącznik nr 1
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dr farm. Barbara Szafran-Urbaniak 12,4%
mgr Grażyna Urbowicz 4,2 %
mgr Anna Pachcińska 1,4%
mgr Elżbieta Nowak 0%
(tak – 16 głosów, nie – 11 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów),

8) nagroda dydaktyczna, zespołowa
zespół w składzie:
prof. dr hab. Anna Bręborowicz 8%
prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka 8%
prof. dr hab. Anna Latos-Bieleńska 8%
prof dr hab. Janusz Gadzinowski 8%
prof. dr hab. Andrzej Obrębowski 8%
dr n med. Anna Orzeszko-Spaczyńska 8%
prof. dr hab. Bogusław Pawlaczyk 12%
dr hab. Jan Sikora 8%
prof. dr hab. Jacek Wysocki 8%
prof. dr hab. Wojciech Służewski 8%
prof. AM dr hab. Marta Szymankiewicz 8%
dr hab. Jacek Zachwieja 8%
(tak - 26 głosów, nie - 1 glos, wstrzymujących się - 0 głosów),

9) nagroda dydaktyczna, zespołowa
zespół w składzie:
prof. AM dr hab. Irena Matławska 16%
dr n. farm. Wiesława Bylka 12%
dr n. farm. Anna Gawron-Gzclla 12%
dr n. farm. Maria Sikorska 12%
dr n. farm. Mirosława Szaufer-Hajdrych 12%
dr n. farm. Małgorzata Wojcińska 12%
mgr farm. Marlena Dudek 12%
mgr farm. Ewa Witkowska-Banaszczak 12%
(tak - 18 głosów, nie - 9 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów),

§2
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 2

Poznań, 24 kwietnia 2006

Uchwała nr 1
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Akademii Medycznej w Poznaniu

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” z głębokim zaniepokojeniem przyjmuje zamiar
wyeliminowania z systemu podatkowego ryczałtu dla określenia kosztów uzyskania przy-
chodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu, w zakresie dotyczącym własności in-
telektualnej. Zamiar taki nie tylko wyraźnie deprecjonuje twórczą pracę badawczą i dy-
daktyczną nauczycieli akademickich, ale uderza bezpośrednio przede wszystkim w gru-
pę asystentów, którzy rocznie utracą kwotę równoważną jednomiesięcznej pensji.
Niestety, wydaje się to być planową polityka rządu w stosunku do młodych i prawdopo-
dobnie najzdolniejszych pracowników, którym niedawno ustawowo podniesiono maksy-
malny wymiar obciążeń dydaktycznych o ok. 15% bez żadnej rekompensaty. Obciążenia
finansowe i możliwe skutki społeczne będące skutkiem tej decyzji przerzucono na Wła-
dze Uczelni.
W tym świetle możemy politykę Rządu w zakresie nauki ocenić tylko jako skrajnie pro-
europejską, gdyż wspomaga emigrację wykształconych młodych ludzi do innych euro-
pejskich ośrodków badawczych.
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RADA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I

Posiedzenia Rady Wydziału Lekarskiego I odbyły się 15 marca i 19 kwietnia
2006 roku. W dniu 15 marca nadano stopień naukowy doktora nauk medycz-
nych: dr n med. Joannie Siwiec-Prościńskiej, dr n. biol. Edycie Nieruchalskiej,
dr n. med. Halinie Krześniak, dr. n. med. Piotrowi Szymańskiemu i dr. n. med.
Michałowi Oweckiemu. Rada Wydziału zaakceptowała do Nagrody Rektorskiej
pracę doktorską dr n. med. Joanny Siwiec-Prościńskiej i dr n. biol. Edyty Nieru-
chalskiej.

W głosowaniu jawnym Rada Wydziału poparła propozycję Kolegium Dzie-
kańskiego w sprawie sesji ciągłej. I tak: student III roku może przejść na IV rok
studiów po uzyskaniu wszystkich zaliczeń oraz zdaniu egzaminu z patofizjologii
i mikrobiologii, student IV roku może przejść na V rok studiów po uzyskaniu
wszystkich zaliczeń oraz zdaniu egzaminu z patomorfologii i farmakologii.

Rada Wydziału, w tajnym głosowaniu, powzięła uchwałę o nadaniu stopnia
naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny –
ginekologia i położnictwo dr. n. med. Markowi Pietrydze, adiunktowi Kliniki
Położnictwa i Chorób Kobiecych Katedry Ginekologii i Położnictwa.

Rada Wydziału, w tajnym głosowaniu, powzięła uchwałę o powołaniu prof.
dr. hab. Edwarda Hadasia na stanowisko profesora zwyczajnego oraz o następu-
jących powołaniach: prof. dr. hab. Wojciecha Służewskiego na ordynatora od-
działu – kierownika kliniki, prof. dr. hab. Wojciecha Kozubskiego na ordynatora
oddziału – kierownika kliniki i kierownika katedry, prof. dr. hab. Marka Spa-
czyńskiego na ordynatora oddziału – kierownika kliniki, prof. dr. hab. Andrzeja
Obrębowskiego na ordynatora oddziału – kierownika kliniki i kierownika kate-
dry, dr. hab. Pawła Sobczyńskiego na ordynatora oddziału – kierownika I Kliniki
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Tera-
pii, prof. dr. hab. Leona Drobnika na kierownika Katedry Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii, prof. dr hab. Annę Latos-Bieleńską na kierownika Katedry.

Dokonano wszczęcia przewodu habilitacyjnego i wyboru recenzentów: dr n.
med. Iwony Mozer-Lisewskiej, dr n. med. Małgorzaty Pawelec-Wojtalik, dr n.
med. Aldony Woźniak. Dokonano też wyboru komisji w sprawie przewodu ha-
bilitacyjnego dr. n. med. Jarosława Zaręby i dr. n. med. Wiesława Bryla.

Rada Wydziału, w tajnym głosowaniu, zaopiniowała pozytywnie wnioski o na-
grody Ministra Zdrowia na rok 2006:
– za pracę habilitacyjną dr. hab. Andrzeja Marszałka
– o nagrodę zespołową II stopnia dla prof. dr. hab. Jacka Brązerta, prof. dr. hab.

Romualda Biczysko, dr hab. Ewy Wender-Ożegowskiej, dr. hab. Mariusza
Dubiela, dr. n. med. Marka Pietrygi oraz wyróżnienie dla prof. Saemundura
Gudnundssona.
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Rada Wydziału dokonała wyboru recenzentów w pracach doktorskich na-
stępujących doktorantów: Zdzisławy Kycler, Witolda Dudzińskiego, Arlety Szczę-
snej, Adama Czwojdzińskiego i Marcina Grochowskiego. Dokonano wyboru
komisji dla: Andrzeja Śmigielskiego, Andrzeja Kluka, Grażyny Taszarek-Hau-
ke. Następnie wszczęto przewody doktorskie i wybrano promotora dla: mgr. inż.
biotechn. Mariusza Kaczmarka, lek. Jarosława Stanka, mgr. fiz. med. Tomasza
Krauze i lek. Michała Głydy.

W dniu 19 kwietnia Rada Wydziału, w tajnym głosowaniu, powzięła uchwa-
łę o nadaniu stopnia naukowego doktora następującym osobom: dr. Marcinowi
Michalikowi, dr Blance Makowskiej-Walczak, dr. Mikołajowi Pawlakowi, dr
Kindze Tomaszewskiej, dr. Erwinowi Strzesakowi.

Dziekan podał do wiadomości uchwałę nr 196/2006 Prezydium Państwo-
wej Komisji Akredytacyjnej z 2 marca 2006 roku w sprawie oceny jakości kształ-
cenia na kierunku lekarskim, jeśli jest ocena pozytywna to następna ocena po-
winna nastąpić w roku akademickim 2010–2011.

Dziekan poinformował Radę Wydziału oraz złożył gratulacje prof. dr. hab. Ja-
nuszowi Paluszakowi w związku z otrzymaniem Złotego Medalu Światowych Tar-
gów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels Europa 2005.

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek o urlop bezpłatny od
25.10.2006 roku do 25.10.2008 dla dr n. przyr. Alicji Waliszewskiej.

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zaakceptowała do nagrody Rektor-
skiej następujące prace doktorskie: dr n. med. Blanki Makowskiej-Walczak, dr.
n. med. Marcina Michalaka, dr n. med. Kingi Tomaszewskiej.

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zaproponowała na rekrutację na stu-
dia lekarskie w roku akademickim 2007/2008 trzy przedmioty poszerzone.

Dziekan powitał dr. hab. Marka Pietrygę, który na posiedzeniu Rady Wydzia-
łu Lekarskiego I w dniu 15.03.2006 roku uzyskał stopień doktora habilitowa-
nego (zgodnie z obowiązującą ustawą – decyzja Rady Wydziału Lekarskiego I
jest ostateczna).

Dziekan przedstawił wyróżnioną pracę pod redakcją prof. AM dr. hab. To-
masza Kościńskiego nt.: Choroby struktur dna miednicy”, informując jednocze-
śnie o możliwościach przedstawiania na posiedzeniu Rady Wydziału wyróżnio-
nych prac.

Prof. AM dr hab. Elżbieta Kaczmarek wygłosiła prelekcję nt.: Program ramo-
wy i inne programy europejskie.

Rada Wydziału, w tajnym głosowaniu, wszczęła postępowanie oraz dokona-
ła wyboru komisji w sprawie nadania tytułu naukowego profesora nauk me-
dycznych w zakresie medycyny – pediatrii dr. hab. Jackowi Zachwieji, prof. AM
dr. hab. Jackowi Wysockiemu i w zakresie biologii medycznej (bioinformatyka)
prof. AM dr hab. Elżbiecie Kaczmarek.
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Dokonano wszczęcia przewodu i wyboru recenzentów dla dr. n. med. Wie-
sława Bryla i dr. n. med. Jarosława Zaremby.

Rada Wydziału, w tajnym głosowaniu, poparła odwołanie dr. n. med. Leszka
Bartkowiaka od negatywnej decyzji Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
Naukowych i uchwaliła wystąpić z takim wnioskiem do Centralnej Komisji wraz
z dodatkowym wnioskiem o zaproszenie do udziału w komisji odwoławczej re-
cenzentów.

Rada Wydziału, w tajnym głosowaniu, dokonała wyboru recenzentów prac
doktorskich następujących osób: Andrzeja Śmigielskiego, Grażyny Taszarek-
Hauke, Andrzeja Kluka, Wojciecha Gawędzkiego oraz wyboru komisji dla: Mat-
tew Roberta Ibisa, Wiesława Kalusy, Anny Wegner-Paluszyńskiej i Marka Wal-
czaka. Wszczęto również następujące przewody doktorskie: lek. Krzysztofa Ga-
jewskiego, lek. Małgorzaty Urbańskiej-Kosińskiej, mgr inż. biotechn. Magdale-
ny Jósiak i lek. Moniki Seredyńskiej.
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RADA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO II

Posiedzenia Rady Wydziału Lekarskiego II odbyły się 8 marca i 12 kwietnia
2006 roku. W dniu 8 marca nadano stopień naukowy doktora nauk medycz-
nych z zakresu medycyny: lek. Piotrowi Łaskiemu, lek. Beacie Orłowskiej-Wło-
darczyk, lek. Krystynie Mąka, lek. Darii Strzeleckiej-Węklar, z zakresu stoma-
tologii – lek. stom. Tamarze Pawlaczyk-Kamieńskiej i z zakresu biologii me-
dycznej – mgr. Grzegorzowi Zwierzchowskiemu.

Wybrano recenzentów w sprawie nadania tytułu naukowego profesora nauk
medycznych z zakresu medycyny prof. AM dr hab. Joannie Twarowskiej-Hau-
ser z Kliniki Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii, wszczęto postępowanie
w sprawie nadania tytułu naukowego profesora nauk medycznych z zakresu
medycyny prof. AM dr hab. Małgorzacie Wierusz-Kozłowskiej z Katedry i Klini-
ki Ortopedii i Traumatologii oraz prof. AM dr. hab. Andrzejowi Pucherowi, kie-
rownikowi Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii oraz dokonano wyboru
komisji.

Członkowie Rady Wydziału poparli następujące wnioski w sprawie przyzna-
nia nagród naukowych Ministra Zdrowia:
1. Wniosek o nagrodę naukową za cykl 6 publikacji o łącznym Impact Factor

17,143 dla zespołu z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii w składzie:
prof. dr hab. Ludwik K. Malendowicz – 40%, dr n. med. Agnieszka Ziółkow-
ska – 30%, mgr biotech. Marcin Ruciński – 30%.

2. Wniosek o indywidualną nagrodę naukową Ministra Zdrowia za cykl 5 pu-
blikacji o łącznym Impact Factor 6,976 dla prof. dr hab. Renaty Brelińskiej-
Pilzner z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii.

3. Wniosek o indywidualną nagrodę przyznawaną z inicjatywy Ministra Zdro-
wia za działalność naukową i dydaktyczną dla prof. dr. hab. Janusza Witow-
skiego z Katedry i Zakładu Patofizjologii.
Wszczęto następujące przewody doktorskie: lek. Jakuba Kucharskiego, lek.

Witolda Malendowicza, lek. Piotra Nowaczkiewicza, lek. Agnieszki Wyrwińskiej.
Dokonano wyboru recenzentów w sprawie następujących rozpraw doktorskich:
lek. Magdaleny Łuczkowskiej, lek. Sławomira Brzóski, lek. Marioli Przewoźnej,
lek. Karoliny Jankowskiej, lek. Marleny Pisarek, lek. Mikołaja Kobelskiego, lek.
Kamili Pers. Dokonano wyboru komisji w sprawie przewodu doktorskiego lek.
Ingrid Dadaj-Michalskiej i lek. stom. Agaty Małkowskiej.

W interpelacjach wydziałowych Dziekan Wydziału, w związku z pytaniem
prof. J. Juszczyka w sprawie uzyskania stopnia doktora habilitowanego oraz
tytułu naukowego przez obcokrajowca, poinformował, że w ustawach nie ma
konkretnego zapisu i o wyjaśnienie sprawy należy zwrócić się do Ministerstwa.
Następnie poruszono sprawę promotorstwa prac licencjackich i magisterskich,
sprawa dotyczy liczby prac magisterskich i licencjackich, które może prowadzić
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jeden nauczyciel akademicki. Ostateczne wyjaśnienie sprawy będzie możliwe
na następnym posiedzeniu Rady Wydziału. Dziekan Wydziału przedstawił pro-
blem minimum kadrowego. Minimum kadrowe jednostki organizacyjnej jest to
liczba pracowników niezbędna do uzyskania uprawnień. Istnieją więc dwa ro-
dzaje minimum kadrowego: minimum kadrowe „naukowe” wymagane do nada-
wania stopni naukowych, do nadawania stopnia naukowego doktora wymagane
jest 8 profesorów lub doktorów habilitowanych w danej dziedzinie, do nadawa-
nia stopnia doktora habilitowanego wymagane jest 12 profesorów lub doktorów
habilitowanych w danej dziedzinie. Wydział Lekarski II ma prawo do nadawa-
nia stopni naukowych w trzech dyscyplinach naukowych: medycyna, stomato-
logia oraz biologia medyczna. Wydział nie posiada uprawnień do nadawania
stopni naukowych w zakresie nauk przyrodniczych. Profesor lub doktor habili-
towany może być wliczony do minimum kadrowego tylko w jednej jednostce
organizacyjnej. Minimum kadrowe „dydaktyczne”, które uprawnia jednostkę
do prowadzenia kierunku nauczania. Do tej pory problem nie istniał, ponieważ
Wydział miał uprawnienia do nauczania na kierunku lekarsko-dentystycznym.
Obecnie profesor, doktor habilitowany może być wliczony do minimum kadro-
wego tylko jednego kierunku magisterskiego. Aby prowadzić nauczanie na da-
nym kierunku konieczna jest obecność 8 profesorów lub doktorów habilitowa-
nych o specjalności w zakresie tego kierunku studiów, w tym pięciu o specjalno-
ści, w której otrzymuje się dyplom. Musi to być pracownik mianowany na peł-
nym etacie, z podstawowym miejscem pracy w tej jednostce organizacyjnej.
W przypadku studiów licencjackich te normy są mniejsze, 4 profesorów lub
doktorów habilitowanych i 6 doktorów o specjalności w zakresie kierunku stu-
diów. W przypadku minimum kadrowego dydaktycznego istnieje pewne odstęp-
stwo, a mianowicie nauczyciel, który zdeklarował się należeć do minimum ka-
drowego dydaktycznego na studiach magisterskich może dodatkowo należeć do
minimum kadrowego dydaktycznego na studiach licencjackich. Jest to możliwe
dla jednego licencjatu. Wydział będzie się ubiegał, aby część osób mogła nale-
żeć do minimum kadrowego kierunków: lekarsko-dentystycznego, biotechnolo-
gii i dietetyki. Wkrótce członkowie Rady Wydziału Lekarskiego II otrzymają
propozycję uczestniczenia w minimum kadrowym dla danego kierunku.

W dniu 12 kwietnia w wyniku przeprowadzonego kolokwium habilitacyjne-
go nadano dr n. med. Agnieszce Dobrowolskiej-Zachwieji, adiunktowi Katedry
i Kliniki Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych stop-
nia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu medycyny
(choroby wewnętrzne – gastroenterologia).

Nadano stopień naukowy doktora nauk medycznych z zakresu medycyny
lek. Romanowi Ciesielskiemu, lek. Monice Sierzputowskiej-Pieczara i lek. Bar-
barze Kuźnar-Kamińskiej oraz z zakresu stomatologii - lek. stom. Ziemowitowi
Franaszkowi.
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Wysłuchano sprawozdania komisji oraz wybrano recenzentów w sprawie
nadania tytułu naukowego profesora dla prof. AM dr hab. Małgorzaty Wierusz-
Kozłowskiej z Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii oraz prof. AM dr. hab.
Andrzeja Puchera, kierownika Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii.

Zaopiniowano pozytywnie sprawozdanie komisji i wybrano recenzenta w spra-
wie kandydatury prof. dr. hab. Michała Wojtalika do konkursu na stanowisko
profesora zwyczajnego w Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej Katedry Kardio-
Torakochirurgii.

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie kandydaturę prof. AM dr hab. Wandy
Horst-Sikorskiej na funkcję kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Rodzin-
nej. Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała kandydaturę prof. dr. hab. An-
drzeja Mackiewicza na funkcję kierownika Katedry Biotechnologii Medycznej.
Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie kandydaturę dr hab. Katarzyny Wie-
czorowskiej-Tobis na funkcję kierownika Zakładu Geriatrii i Gerontologii.
Rada Wydziału zaakceptowała proponowany skład Komisji w konkursach na:
1. Ordynatora – kierownika w Klinice Kardiologii Katedry Kardiologii

– prof. dr hab. Jerzy Głuszek
– prof. dr hab. Stefan Grajek
– prof. AM dr hab. Grzegorz Oszkinis
– prof. dr hab. Wojciech Dyszkiewicz
– prof. dr hab. Romuald Ochotny
– prof. dr hab. Andrzej Wykrętowicz

2. Ordynatora – kierownika Kliniki Ginekologii Katedry Ginekologii i Perinatologii
– prof. dr hab. Grzegorz H. Bręborowicz
– dr hab. Wiesław Markwitz
– prof. dr hab. Zbigniew Kwias
– prof. AM dr hab. Krzysztof Drews
– prof. AM dr hab. Marta Szymankiewicz
– prof. dr hab. Wacław Majewski

3. Ordynatora – kierownika Kliniki Ortopedii i Traumatologii
– prof. dr hab. Wacław Majewski
– prof. dr hab. Władysław Manikowski
– prof. dr hab. Bogdan Miśkowiak
– prof. dr hab. Krzysztof Słowiński
– prof. dr hab. Wanda Stryła
– prof. dr hab. Andrzej Szulc.
Następnie dyskutowano na temat propozycji sesji ciągłej na Wydziale Lekar-

skim II – kierunek lekarsko-dentystyczny, które wcześniej przedstawiono na
Kolegium Dziekańskim.
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RADA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO

Posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego odbyły się 8 marca i 5 kwiet-
nia 2006 r. oraz w dniu 26 kwietnia wspólne posiedzenie Rad Wydziałów: Le-
karskiego I, Lekarskiego II, Farmaceutycznego oraz Nauk o Zdrowiu.

W dniu 8 marca wręczono powołanie na kierownika Studium Kształcenia
Podyplomowego na Wydziale Farmaceutycznym w Akademii Medycznej im.
Karola Marcinkowskiego prof. dr. hab. Mieczysławowi Góreckiemu i nominację
z Ministerstwa Zdrowia na kierownika specjalizacji z toksykologii prof. dr hab.
Barbarze Zielińskiej-Psuja.

Prof. Jaromir Budzianowski przedstawił sprawozdanie komisji ds. Nauko-
wych i Awansów w sprawie dr n. farm. Beaty Stanisz, st. wykładowcy w Kate-
drze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej, ubiegającej się o stopień naukowy
doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych. Rada Wydziału Farmaceutycz-
nego podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr n. farm.
B. Stanisz oraz wyboru recenzentów w przewodzie habilitacyjnym.

W czasie posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie wszczęcia przewodu dok-
torskiego mgr farm. Anny Czubak, słuchaczki Studium Doktoranckiego przy
Katedrze i Zakładzie Farmakologii oraz w sprawie wyboru promotora.

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wszystkie wnioski o nagrody Mini-
stra Zdrowia:
a) zespołowa nagroda naukowa za cykl prac (dr hab. Franciszek Główka i mgr

Marta Karaźniewicz) – Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki,
b) zespołowa nagroda naukowa za cykl prac (prof. dr hab. Wanda Baer-Dubow-

ska, dr Violetta Krajka-Kuźniak, dr Hanna Szaefer, mgr Michał Cichocki) –
Zakład Biochemii Katedry Biochemii Farmaceutycznej,

c) zespołowa nagroda naukowa za cykl prac – zespół pod kierunkiem prof. AM dr
hab. Janiny Lulek – Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej,

d) zespołowa nagroda dydaktyczna za podręcznik „Farmakognozja” pod red. prof.
AM dr hab. Ireny Matławskiej – Katedra i Zakład Farmakognozji.
Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie sprawę awansu na adiunkta w Ka-

tedrze i Zakładzie Naturalnych Surowców Leczniczych i Kosmetycznych w Po-
znaniu dla dr n. farm. Joanny Cis – asystenta w Katedrze i Zakładzie Natural-
nych Surowców Leczniczych i Kosmetycznych AMiKM w Poznaniu.

Dziekan zapoznał członków Rady Wydziału Farmaceutycznego z uwagami,
zawartymi w Raporcie Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Podsumowano wizytę prof. O. Kaysera z Uniwersytetu w Groningen, który
był gościem Wydziału Farmaceutycznego, przyjeżdżając z III cyklem wykładów
z zakresu biotechnologii.

Dziekan przypomniał o odbywaniu się obron prac magisterskich w Dzieka-
nacie Wydziału Farmaceutycznego. Powiedział również, iż w przypadku sesji
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składającej się z kilku obron prac magisterskich pochodzących z jednej Katedry,
przedstawiciel władz dziekańskich uda się do danej jednostki.

Rada Wydziału poparła jednogłośnie, przedstawione przez prof. AM dr hab.
L. Zaprutko, stanowisko w sprawie kształcenia na kierunku kosmetologia w sys-
temie dwustopniowym (licencjat, mgr kosmetologii), wyrażając jednocześnie
całkowitą dezaprobatę wobec zamierzeń Ministerstwa polegających na chęci
doprowadzenia do kształcenia na kierunku kosmetologia wyłącznie na pozio-
mie licencjackim.

Rada Wydziału wypowiedziała się pozytywnie w sprawie wniosku prof. AM
dr hab. I. Matławskiej dotyczącego przeniesienia nazwy sali wykładowej im. Prof.
Strażewicza znajdującej się w dawnej lokalizacji Katedry Farmakognozji przy
ul. Sierocej, do analogicznej sali mikroskopowej w Collegium im. Prof. Chmiela.

Pan Dziekan poinformował o powołaniu Pracowni Farmacji Klinicznej przy
Katedrze Farmacji Klinicznej i Biofarmacji.

Rada Wydziału Farmaceutycznego przeprowadziła publiczną obronę pracy
doktorskiej mgr farm. Olgi Szamburskiej, słuchacza Studium Doktoranckiego
przy Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej. Obrona została
przyjęta. Nadano stopień doktora nauk farmaceutycznych w zakresie analizy
farmaceutycznej.

W dniu 5 kwietnia zaproszony gość prof. AM dr hab. Elżbieta Kaczmarek
Pełnomocnik Rektora ds. Programów Unijnych przedstawiła 7 Program Ramo-
wy oraz inne programy europejskie.

Rada Wydziału Farmaceutycznego podjęła uchwałę w sprawie wyboru re-
cenzentów oraz powołania komisji doktorskiej dla mgr chemii Doroty Olender,
asystenta w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej oraz wyboru recenzentów
oraz powołania komisji doktorskiej dla mgr farm. Michał Cichocki, asystenta
w Zakładzie Biochemii Katedry Biochemii Farmaceutycznej.

Prodziekani poszczególnych kierunków studiów omówili realizację procesu
dydaktycznego:
1. Farmacja – prof. dr hab. Teresa Gierlach-Hładoń – odnosząc się do uwag Komi-

sji Akredytacyjnej zwróciła m.in. uwagę na: sprawy dot. wcześniejszego rozpo-
czynania staży po obronie pracy magisterskiej (jest to możliwe w wyjątkowych
wypadkach takich jak sprawy zdrowotne i przypadki losowe), przekazała rów-
nież uwagi PKA, dotyczące egzaminów ustnych oraz testowych; poinformowała
o planowanych wizytacjach zajęć w jednostkach Wydziału oraz poza wydzia-
łem, sprawy dot. sesji ciągłej – przypomnienie o trwaniu sesji tylko w obrębie r.
akademickiego; Pani Prodziekan powiedziała o porządkowaniu oferty zajęć fa-
kultatywnych m.in. pod kątem dostępności na danym roku studiów. Przypo-
mniała również o wymogu dołączania do egzemplarza pracy mgr również no-
śnika elektronicznego (płyty) CD oraz streszczenia w j. ang.
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2. Analityka medyczna - prof. dr hab. Barbara Zielińska–Psuja – przekazała dane
statystyczne dot. studentów na kier. analityka medyczna, nakreśliła formę
studiów, cel kształcenia oraz umiejętności zawodowe diagnosty laboratoryj-
nego; poinformowała o przygotowaniach do akredytacji kierunku oraz o przy-
gotowaniach związanych z edycją nowego Informatora ECTS.
Rada Wydziału zaakceptowała powierzenie zajęć z przedmiotu propedeuty-

ka pediatrii – prof. W. Cichemu.
3. Kosmetologia - prof. AM dr hab. Lucjusz Zaprutko – przekazał dane staty-

styczne dot. studentów; poinformował o odbytych dotychczas spotkaniach
Rad Pedagogicznych oraz Komisji Programowej, hospitacjach, także prowa-
dzonych hospitacjach zajęć dydaktycznych. Prodziekan podkreślił fakt, iż zna-
komita większość zajęć odbywa się na Wydziale Farmaceutycznym; poinfor-
mował także o nawiązaniu współpracy z firmami kosmetycznymi – wdroże-
nie badań naukowych z zakresu kosmetologii, o wydaniu pierwszego skryptu
pod red. Prof. AM dr hab. J. Mielcarek. Prof. L. Zaprutko nawiązał także do
działań w kierunku poszerzenia oferty przedmiotów oraz promowania kie-
runku.
Uwagi i problemy dydaktyczne od I do V roku na kierunku farmacja i anali-

tyka medyczna – przedstawiła studentka Kinga Krzysztoń - Rada Uczelniana
Samorządu Studenckiego. K. Krzysztoń przedstawiła sprawy nurtujące studen-
tów obu kierunków, a dotyczące m.in. formy i poziomu prowadzonych wykła-
dów oraz zajęć ćwiczeniowych i seminaryjnych, współpracy między asystentem
a studentem, przygotowywanych dla studentów materiałów dydaktycznych,
dostępności do środków sanitarnych, planu zajęć, dostępu do informacji (np.
regulaminów zajęć, wyników z kolokwium, skryptów) szczególnie na stronach
internetowych poszczególnych Katedr.

Dr B. Stachecki przedstawił stan przygotowań Wydziału do procesu rekruta-
cji. Poinformował o składzie osobowym Biura Rekrutacji oraz Wydziałowej Ko-
misji Rekrutacyjnej, wdrażaniu nowej formy rekrutacji – systemu elektronicz-
nego on-line oraz wynikających z tego udogodnieniach, ale i problemach oraz
o podejmowanych działaniach organizacyjnych.

W punkcie wolne glosy i wnioski głos zabrała prof. M. Rybczyńska, która
z ramienia Wydziału uczestniczyła w konferencji organizowanej przez KRASP
nt. wdrażania systemu Deklaracji Bolońskiej. Pani profesor powiedziała m.in.
o konieczności podejmowania działań w kierunku jakości kształcenia, o nowej
formie praktyk zawodowych, o rozwoju studiów międzywydziałowych tzw. nad-
kierunków.

Na zakończenie Pan Dziekan poinformował o możliwości składania wnio-
sków o Nagrody Naukowe miasta Poznania oraz PAN.

Wspólne posiedzenie Rad Wydziałów: Lekarskiego I, Lekarskiego II, Farma-
ceutycznego oraz Nauk o Zdrowiu odbyło się w dniu 26 kwietnia 2006 r., posie-
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dzenie prowadził: prof. AM dr hab. Edmund Grześkowiak - Dziekan Wydziału
Farmaceutycznego.

Sprawozdanie z działalności dydaktycznej Akademii Medycznej im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu – rok akademicki 2004/05 i I semestr 2005/06 -
zreferował prof. dr hab. Zenon J. Kokot  – Prorektor ds. Studenckich; Pan Rek-
tor na początku poinformował o nowym systemie organizacyjnym rekrutacji pro-
wadzonej przez poszczególne wydziały (3 programy komputerowe powiązane ze
sobą – obsługujące biuro rekrutacji, dziekanat oraz dział spraw studenckich),
nowością będzie legitymacja elektroniczna, którą otrzymają studenci I roku,
przedstawił dane statystyczne obrazujące m.in. wzrost liczby studentów (ok.
1000 osób), etaty pracowników nauk (o 43,2), dane liczbowe dotyczące podzia-
łu środków na dydaktykę, pomocy materialnej dla studentów (w świetle no-
wych rozporządzeń ministerialnych) o nowych możliwościach zarówno dla stu-
dentów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, przydziale środków na stypendia
naukowe; poinformował nt. wypełniania pensum dydaktycznego przez pracow-
ników czterech wydziałów, przypomniał także o zasadach wypłat za godziny
prowadzone na studiach zaocznych oraz kierunkach anglojęzycznych i kursach
podyplomowych oraz konieczności wypracowania pensum; przedstawił wykaz
sal dydaktycznych, omówił przeprowadzone remonty oraz planowane moderni-
zacje sal. Następnie poinformował o opracowanym nowym Regulaminie stu-
diów, a także o realizacji zasad Deklaracji Bolońskiej, pracy Uczelnianego Ze-
społu ds. Wdrażania deklaracji Bolońskiej, powołaniu Pełnomocników Wydzia-
łowych ds. programu Sokrates – Erasmus, przygotowaniach do opracowania
nowych Katalogów ECTS.

Następnie przekazał ustalenia Uczelnianej Komisji ds. Dydaktyki m.in. sprawę
ankietyzacji poziomu prowadzonych zajęć dydaktycznych, stałe monitorowanie
jest koniecznym, aby utrzymać wysoką jakość kształcenia zgodnie z systemem
bolońskim.

Następnie uwagi Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego, dotyczące dy-
daktyki na naszej Uczelni, zreferował student Paweł Uruski, przewodniczący
Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego. Paweł Uruski poinformował, iż uwagi
szczegółowe były przedstawione na posiedzeniach poszczególnych Rad Wydzia-
łów. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę m.in. na konieczność stosowania no-
woczesnych technik przekazu informacji (rzutniki multimedialne), jasnego pre-
cyzowania celu dydaktycznego zajęć (bardzo jasno precyzuje je Wydział Farma-
ceutyczny i Lekarski I). Przy nowo otwartych kierunkach panuje zbyt duży cha-
os, brak jasności co do formy zaliczenia zajęć, ustalanie zasad w trakcie roku
akademickiego, na Wydziale Nauk o Zdrowiu wiele zajęć jest adoptowanych
z Wydziału Lekarskiego; brak materiałów dydaktycznych, współpraca a raczej
częsty jej brak w kontaktach student – asystent, student – profesor, stosowanie
nomenklatury anglojęzycznej – wyświetlane podpisy slajdów, przy konstruowa-
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niu formy testowej sprawdzającej wiedzę studenta, nie zawsze student może
precyzyjnie wybrać prawidłową odpowiedź. W toku dyskusji, która się wywią-
zała, zabrali głos: Prorektor prof. A. Obrębowski, który ustosunkował się m.in.
do formy egzaminów w postaci testów, stosowania nomenklatury anglojęzycznej
w podpisach slajdów, podkreślił, iż pewne problemy bardzo szczegółowe powin-
ny być rozpatrywane oraz rozwiązywane na posiedzeniach Wydziałowych Rad
Pedagogicznych; prof. Wiktorowicz – wykazał jak czasochłonnym jest przygoto-
wywanie seminariów, studenta obowiązuje przecież podręcznik, skrypt, wykła-
dy; nawiązując do postulatu studentów w sprawie stosowania nowoczesnych
technik multimedialnych, wykazał, iż różnica między folią a slajdem polega tyl-
ko na braku ruchu. Prof. Warchoł stwierdził, iż nie ma dostatecznej liczby sal
wyposażonych w rzutniki, brak jest miejsc do podłączenia instalacji, wykładow-
ca często jedzie z laptopem, na Wydziale Nauk o Zdrowiu zajęcia rozrzucone są
w odległych miejscach; prof. A. Tykarski – stwierdził, iż cieszy fakt braku pro-
blemu nierównego traktowania studentów polskich i anglojęzycznych, natomiast
wyposażenie jednostek wydziału w sprzęt multimedialny pochodzi głównie ze
środków kształcenia anglojęzycznego; w związku z tym, iż wiedza w naukach
klinicznych jest bardzo rozproszona, dobrym obyczajem jest przekazywanie stu-
dentom materiałów dydaktycznych; prof. J. Lulek – zwróciła uwagę, na przeka-
zywanie informacji poprzez Internet, dlatego niezbędnym jest powstanie stron
internetowych Katedr, na których można umieścić różne materiały; drogę elek-
tronicznego przekazu poparł prof. J. Moczko – poufności informacji służy sys-
tem haseł zabezpieczających; podkreślił, iż każdy kierownik Katedry może upo-
ważnić osobę, która będzie taką stronę katedry/zakładu prowadziła; Pan Profe-
sor poruszył również kwestię zapisywania się przez studentów na fakultety, a po-
tem nie uczestniczenia w nich (np. cały II r. OAM) decyzje studentów powinny
być konsekwentne, aby móc właściwie zaplanować zajęcia dydaktyczne a tym
samym wypełnić pensum dydaktyczne.

Pan Prorektor prof. Z. Kokot stwierdził, iż dobrze, że jest tyle uwag i są one
tak różnorodne, dotykają bowiem wszystkich problemów i spraw, nawiązał do
systemu ankiet jako stałych elementów oceny każdej formy zajęć (wykłady, ćwi-
czenia, seminaria), mówił, również o prawie studenta do otrzymywania mate-
riałów drukowanych lub umieszczanych w Internecie.

Do uwag zawartych w dyskusji ustosunkował się student P. Uruski, który
podkreślił rolę spotkań w ramach Rad Pedagogicznych; sprawę materiałów dy-
daktycznych ujął jako prośbę ze strony studentów a nie żądanie; sprawa zgła-
szania się studentów na zajęcia fakultatywne zostanie przekazana starostom;
studenci są również zwolennikami ankiet.
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Wydział Lekarski I:
1. Podsumowanie oceny dydaktyki.
2. Uwagi w sprawie zajęć dydaktycznych referował prof. dr hab. Przemysław

Majewski. Pan Prodziekan przekazał, że wszelkie uwagi są zbierane i anali-
zowane na posiedzeniach kolegiów dziekańskich, przeprowadza się także roz-
mowy z kierownikami jednostek dydaktycznych; są prowadzone hospitacje
zajęć, działają Rady programowe, sprawy dotyczące dydaktyki są omawiane
na Radach Wydziału na które są zapraszani przedstawiciele z innych wydzia-
łów prowadzący zajęcia na Wydziale Lekarskim; nawiązał także do kwestii
dostępności do wyników egzaminów czy kolokwiów dla studentów, sesji cią-
głej, aktualizacji skryptów oraz stwierdził, iż należy mówić o znacznej popra-
wie czego dowodem była również akceptacja i pozytywne wyniki przeprowa-
dzonej niedawno akredytacji na Wydziale.

3. Informacja o przewodniku dydaktycznym.
4. Zmiany w sesji ciągłej.
5. Informacje dotyczące egzaminów testowych – zreferował prof. AM dr hab.

Ryszard Marciniak. Pan Prodziekan powiedział o zbieraniu materiałów do
przewodnika dydaktycznego, który jest umieszczony na str. internetowej –
weryfikują je studenci; poinformował także o zmianach w sesji ciągłej oma-
wianych w dniu 15 marca br., gdzie zostały podjęte stosowne uchwały (sesja
dot. lat I–II, II–III, III–IV) w sprawach przeprowadzania egzaminów testowych
zostały rozesłane pisma do jednostek; przypomniał też o regulaminach dy-
daktycznych.

Wydział Lekarski II:
1. Nowe standardy programu w nauczaniu studentów kierunku lekarsko-den-

tystycznego – zreferował prof. AM dr hab. Jerzy Sokalski; Pan Prodziekan
przedstawił prezentację i dokonał omówienia procesu wdrażania standar-
dów, zaznaczając, iż obecnie są w fazie okresu przejściowego.

2. Biotechnologia medyczna – nowy kierunek studiów – zreferował dr hab. Da-
riusz Kowalczyk; Pan Docent poinformował, o wdrożeniu nowego kierunku,
studia 5-letnie, na I roku jest 30 studentów, z bardzo dobrym przygotowa-
niem, nauczanie jest oparte w głównej mierze o bardzo kosztowne przedmio-
ty, procesy badawcze bazują m.in. na biologii molekularnej; są prowadzone
przygotowania do otwarcia tego kierunku w systemie 3-letnim licencjackim.

3. Stan zaawansowania prac do wprowadzenia od roku akademickim 2006/07
na kierunku dietetyka medyczna – zreferował prof. dr hab. Marian Grzymi-
sławski. Pan Profesor przedstawił prezentację w której ukazał program stu-
diów oraz ujął najważniejsze sprawy dotyczące nowego kierunku.

4. Problemy kształcenia podyplomowego w latach 2005–2007 – zreferował prof.
AM dr hab. Tykarski. Pan Dziekan zwrócił uwagę na kwestie wygospodaro-
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wania odpowiednich środków finansowych, wygenerowanie środków z bu-
dżetu krajowego, niezbędna pomoc Izby Lekarskiej, zastanawiał się też na
sensem dalszego kształcenia przy tak wysokim procencie lekarzy wyjeżdżają-
cych za granice kraju.

Wydział Farmaceutyczny
1. Doświadczenia w realizacji nowego kierunku studiów – kosmetologia - refe-

ruje prof. AM dr hab. Lucjusz Zaprutko. Pan Prodziekan przedstawił w swojej
prezentacji dane statystyczne dot. nowego kierunku, program studiów oraz
cele kształcenia, nakreślił także sylwetkę przyszłego kosmetologa, poinfor-
mował o planach na przyszłość.

2. Podsumowanie realizacji procesu dydaktycznego od I do V roku na kier. far-
macja i analityka medyczna – zreferowała: prof. dr hab. Teresa Gierlach-Hła-
doń. Pani Prodziekan dokonała krótkiego omówienia realizacji standardów
nauczania na kier. Farmacja, nakreśliła zmiany organizacyjne i nowości (obrona
prac mgr w Dziekanacie, dodanie elektronicznej formy pracy mgr + stresz-
czenie w j. ang.), zmiany w sesji ciągłej (sesja w obrębie roku), przyznanie
miejsc w ramach Programu Sokrates-Erasmus; na kier. Analityka medyczna
– zreferowała; prof. dr hab. Barbara Zielińska-Psuja. Pani Prodziekan przed-
stawiła prezentację dokonując zestawienia liczbowego realizowanych godzin
z poszczególnych przedmiotów oraz liczby studentów, omówiła także zasady
i cele kształcenia oraz nakreśliła sylwetkę diagnosty laboratoryjnego, potwier-
dziła także zasady obrony prac mgr (tak jak na farmacji).

3. Realizacja 6-miesięcznych praktyk zawodowych – zreferował prof. AM dr hab.
Edmund Grześkowiak; Pan Dziekan dokonał omówienia spraw (m.in. dane
statystyczne, program praktyk, cel dydaktyczny) związanych z 6-miesięcznymi
stażami na kier. farmacja, będących integralnym elementem 5-letnich studiów.

Wydział Nauk o Zdrowiu:
1. Uwagi w sprawie kształcenia i realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk

o Zdrowiu oraz
2. Ratownictwo medyczne jako nowy kierunek studiów – zreferował prof. AM dr

hab. Michał Musielak. Pan Prodziekan w swojej prezentacji omówił najważ-
niejsze problemy i sprawy dotyczące procesu kształcenia na Wydziale Nauk
o Zdrowiu; następnie poinformował o przygotowaniach do otwarcia nowego kie-
runku studiów jakim jest ratownictwo medyczne, nakreślił rys polityczny sporu
między środowiskiem lekarskim a środowiskiem ratowników medycznych dodał,
iż poinformował o przygotowaniach Wydziału Nauk o Zdrowiu do opracowania
puli pytań oraz testów na egzaminy wstępne bez udziału CEM. Prof. L. Drobnik
włączając się do dyskusji mówił o konieczności właściwego spojrzenia na me-
dycynę ratownictwa medycznego, dalej stwierdził, iż nie ma zastrzeżeń meryto-
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rycznych co do sensowności szkolenia, lecz wyraził obawę o ujęcie odpowied-
nich jednostek struktury AM do uczestnictwa w procesie kształcenia studen-
tów nowego kierunku.
Prof. M. Musielak odpowiedział o uwzględnieniu wszelkich uwag oraz o włą-

czeniu Kliniki Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu do dydaktyki ratownictwa
medycznego.
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RADA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

Posiedzenia Rady Wydziału odbyły się 13 marca i 10 kwietnia 2006 r.
Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora nauk medycz-

nych następującym osobom: lek. Aleksandrze Araszkiewicz, lek. Andrzejowi
Gabryelowi, mgr Marzenie Janiszewskiej, mgr. inż. Jerzemu Raneckiemu, lek.
Łukaszowi Sroka, lek. Adamowi Węgrzynowskiemu. Rada Wydziału podjęła
uchwałę o dopuszczeniu do publicznej obrony doktorskiej mgr. Macieja Sob-
kowskiego, lek. Andrzeja Krupa. Rada Wydziału wszczęła przewody doktorskie
oraz wybrała promotorów dla: lek. Aliny Kanikowskiej, lek. Stanisława Perza,
mgr Doroty Mocarskiej. Dokonano wyboru recenzentów dla rozprawy doktor-
skiej mgr. Jana Zamojskiego. Rada Wydziału podjęła uchwałę o poszerzenie
składu komisji ds. oceny pracy doktorskiej dla mgr Beaty Małeckiej. Rada Wy-
działu wybrała komisję w sprawie przewodu doktorskiego mgr. Remigiusza Tritta.

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek o powołanie dr hab. Piotra
Krokowicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego AM.

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wnioski o zatrudnienie: dr Kingi
Rauer w charakterze asystenta w Zakładzie Organizacji i Zarządzania, dr. Piotra
Kałmuckiego w charakterze asystenta w Zakładzie Profilaktyki Chorób Układu
Krążenia, dr Aleksandry Araszkiewicz w charakterze asystenta w Klinice Cho-
rób Wewnętrznych i Diabetologii oraz przedłużenie zatrudnienia mgr Jadwigi
Pieścikowskiej w charakterze instruktora – nauczyciela zawodu w Katedrze Pie-
lęgniarstwa.

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek o przyznanie stypendium
habilitacyjnego dr. Adamowi Czabańskiemu.

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek o zmianę nazwy Katedry
Medycyny Ratunkowej i Katastrof na Katedra Ratownictwa Medycznego oraz
zmianę nazwy Zakładu Dydaktyki Anestezjologii i Intensywnej Terapii na Za-
kład Propedeutyki Ratownictwa Medycznego.

Rada Wydziału wybrała komisję konkursową na stanowisko profesora nad-
zwyczajnego AM w Zakładzie Edukacji Medycznej.

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek o utworzeniu na Wydziale
Nauk o Zdrowiu kierunku studiów ratownictwo medyczne – studia pierwszego
stopnia.

Prof. dr hab. M. Musielak przedstawił propozycje zasad rekrutacji na rok
akademicki 2007/2008.

W dniu 10 kwietnia Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu stopnia dok-
tora nauk medycznych następującym osobom: mgr. Maciejowi Sobkowskiemu,
lek. Andrzejowi Krupa.

Rada Wydziału podjęła uchwałę o zmianie tematu pracy doktorskiej lek. Artu-
ra Witkowskiego oraz dokonała wyboru komisji ds. oceny pracy doktorskiej.
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Rada Wydziału podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego oraz
o wyborze promotora pracy dla: mgr Grażyny Czerwiak, lek. Magdaleny Trepiń-
skiej, lek. Jerzego Nazara.

Rada Wydziału podjęła uchwałę o dopuszczeniu do publicznej obrony pracy
doktorskiej: lek. Wojciecha Gronia, mgr Marii Biskupskiej, mgr. Rafała Sta-
szewskiego.

Prof. dr hab. Jerzy Warchoł przedstawił sprawozdanie z komisji ds. oceny
nauczycieli akademickich.

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek o powołaniu Katedry Far-
makologii i Farmakoekonomiki oraz wniosek o zmianie nazwy Kliniki Chirurgii
Kręgosłupa, Ortopedii i Traumatologii na Klinikę Chirurgii Kręgosłupa, Orto-
pedii Onkologicznej i Traumatologii.

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała zatrudnienie prof. dr. hab. Piotra
Stępniaka oraz dr Elżbiety Prusak w Zakładzie Organizacji i Zarządzania.

Dokonano wyboru komisji konkursowej w związku z ogłoszonym ogólnopol-
skim konkursem na ordynatora oddziału – kierownika Kliniki Zdrowia Matki
i Dziecka.

Przyjęto warunki i zasady dopuszczania do obron prac licencjackich i magi-
sterskich.

Rada Wydziału podjęła uchwałę o wystąpieniu Wydziału Nauk o Zdrowiu
o prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych.
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„Gaudeamus … po 50 latach”

W dniu 12 maja, o godz. 12.00 , w Sali konferencyjnej hotelu „Vivaldi” odby-
ła się uroczystość z okazji odnowienia dyplomów magistra farmacji po 50 latach
od ukończenia studiów.

We wspaniałym jubileuszu udział wzięli: w imieniu JM Rektora - prof. dr
hab. Zenon J. Kokot – Prorektor ds. Studenckich, prof. AM dr hab. Edmund
Grześkowiak – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. dr hab. Teresa Gier-
lach-Hładoń, prof. dr hab. Barbara Zielińska-Psuja i Prof. AM dr hab. Lucjusz
Zaprutko – Prodziekani Wydziału Farmaceutycznego oraz prof. dr hab. Zyta
Płotkowiak – Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Akademii
Medycznej.

Dostojnych Jubilatów oraz przybyłych gości powitał Dziekan WF AMiKM.
Podczas uroczystości głos zabrali: dr Teresa Latour, prof. dr hab. Zenon Ko-

kot, prof. AM dr hab. Edmund Grześkowiak, prof. dr hab. Zyta Płotkowiak oraz
mgr Michał Czapor.

Pełne ciepła i serdeczności słowa kierowane były do jubileuszowych absol-
wentów Wydziału Farmaceutycznego. Życzenia zdrowia i pomyślności przepla-
tały się ze wspomnieniami, które ukazywały trudne i ciężkie chwile czasów sta-
linowskich, w jakich tworzone były podwaliny akademickie nauk farmaceutycz-
nych. Niejedna łza wzruszenia zakręciła się w oku.

Po uroczystym wręczeniu odnowionych dyplomów 31 Jubilatom oraz pa-
miątkowych kart gratulacyjnych, które przekazała prof. dr hab. Z. Płotkowiak -
Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów AMiKM, Pan Dziekan
zakończył uroczystość dziękując wszystkim za przybycie.

mgr Beata Słomińska
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Przemówienie Prorektora ds. Studenckich prof. dr. hab. Zenona Kokota
podczas uroczystej promocji doktorskiej na Wydziale Farmaceutycznym

12 czerwca 2006 r.

Państwo Dziekani,
Panie i Panowie Profesorowie,
Koleżanki i Koledzy Doktorzy,
Szanowni Goście,

Dzisiejsza promocja doktorska wieńczy w sposób uroczysty uzyskanie za-
szczytnego stopnia naukowego doktora nauk farmaceutycznych. Za chwilę
w obecności władz Uczelni swoich Promotorów złożycie przysięgę doktorską
dochowania wierności zasadom moralnym naukowca i przestrzegania dobrych
obyczajów w nauce.

Na końcowy sukces uzyskania stopnia doktora nauk farmaceutycznych zło-
żyły się m.in. wasza pracowitość, dociekliwość, umiejętność samodzielnego roz-
wiązywania postawionego zagadnienia, krytyczna ocena uzyskanych wyników,
właściwe wnioskowanie odniesione do złożonych celów oraz dobra współpraca
z Promotorem.

Wasz dzisiejszy sukces jest ważny w życiu naszej Uczelni, w sposób szcze-
gólny raduje waszych Promotorów, którzy Wam zaufali i nie zawiedli się na
Was.

Przekazane uwagi, konsultacje i często długie dyskusje pozostaną na długo
w Waszej pamięci i stanowią doskonale przygotowanie do dalszej samodzielnej
pracy naukowej.

Uzyskanie stopnia doktora nauk jest ważnym osiągnięciem w aktywności
zawodowej. Uzyskujecie Państwo większe możliwości rozwijania swoich umie-
jętności, poszukiwania nowych tematów badawczych i nowych sposobów ich
rozwiązywania. Wierzę, że dla wielu z Was zdobycie tego pierwszego stopnia
naukowego będzie wstępem do dalszego rozwoju – do uzyskania kolejnych eta-
pów awansu naukowego.

Słowa dzisiaj składanej przysięgi zobowiązują was do nieustannego rozwija-
nia i prowadzenia badań naukowych, a jednocześnie do dochowania prawdy
oraz zasad moralnych i etycznych.

Pozwólcie, że przytoczę tu słowa Jana Pawła II „człowiek jest wielki, nie przez
to co posiada, lecz przez to kim jest…”

Życzę Paniom i Panom doktorom wielu sukcesów naukowych i zawodowych,
aby ze skromnością i krytycyzmem będą przyjmowali swoje sukcesy i osiągnięcia.

Promotorom zaś pragnę złożyć serdeczne podziękowania za trud włożony
w przygotowanie tematyczne oraz stałą opiekę w trakcie realizacji prac doktor-
skich.
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W imieniu JM Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego
prof. dr hab. Grzegorza Bręborowicza i swoim własnym serdecznie Wam, dro-
dzy Doktorzy, gratuluję dzisiejszego sukcesu i dodam, że oczekujemy na dalsze.

 Proszę przyjmijcie serdeczne życzenia powodzenia w życiu osobistym, ro-
dzinnym, zawodowym i naukowym.
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Przemówienie Dziekana WF AMiKM w Poznaniu
na uroczystości odnowienia dyplomów magistra farmacji

absolwentom z 1956 roku

Magnificencjo Rektorzy, Państwo Dziekani, Dostojni Jubilaci, Szanowni Państwo,

W bogatej tradycji uroczystości akademickich do najważniejszych obok in-
auguracji roku akademickiego, immatrykulacji nowo wstępujących w mury uczel-
ni studentów należą również dzisiejsze uroczystości czyli odnowienia dyplo-
mów magisterskich.

Jej uroczysty charakter potwierdzają nie tylko nasze stroje akademickie, ale
również doniosła atmosfera tych uroczystości. Jesteśmy zaszczyceni, że zaak-
ceptowaliście Państwo zaproszenie do uczestnictwa i tak gremialnie przybyli-
ście na dzisiejszą uroczystość. Dla władz Wydziału, dla jego pracowników
łączność z tradycją akademicką, z absolwentami Wydziału Farmaceutycznego
szczególnie z tymi którzy kończyli studia 50 lat temu jest rzeczą niezwykle ważną,
potwierdzającą nasz związek z wartościami, zasadami deontologii, które wpaja-
no nam w trakcie trudnych, ale dających dużo zawodowych satysfakcji studiów
farmaceutycznych.

Okres Waszych studiów przypadł na czasy szczególnie, tu w Poznaniu nie-
zwykłe, z historycznego punktu widzenia. Już za kilka tygodni obchodzić bę-
dziemy rocznicę poznańskiego czerwca 1956. Jesteście więc Państwo z całą
pewnością świadkami tamtych wydarzeń, o kapitalnych dla niepodległości dzi-
siejszej Polski znaczeniu, które to wydarzenia z pewnością rzutowały również
na przebieg i atmosferę Waszych studiów. Z tym większym podziwem i szacun-
kiem należy spoglądać dziś na Wasze dokonania życiowe i zawodowe, a Pań-
stwa liczny w dzisiejszej uroczystości udział potwierdza z pewnością Wasz na-
dal żywy związek ze swoją alma mater.

W roku ubiegłym Wydział Farmaceutyczny w Poznaniu obchodził uroczy-
stość swojego 85-lecia i jednocześnie 25-lecia Oddziału Analityki Medycznej.
Jesteśmy przekonani, że ten olbrzymi dorobek naukowy, dydaktyczny i organi-
zacyjny jest w dużej mierze zasługą jej absolwentów, których okres studiów a po-
tem praca zawodowa w tej i innych uczelniach, aptekach, laboratoriach, prze-
myśle farmaceutycznym itd. przyczyniły się i przyczynią do postrzegania tego
Wydziału jako jednego z najlepszych w Polsce.

Wraz z szalonym postępem nauk farmaceutycznych zmieniają się również
warunki studiowania, prowadzenia badań naukowych czy kształcenia podyplo-
mowego.

O potencjale intelektualnym naszego wydziału świadczą liczby zatrudnio-
nych profesorów – 36, liczba katedr – 16 oraz posiadanych akredytacji do pro-
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wadzenia specjalizacji podyplomowych – 11. Prowadzone na wydziale badania
naukowe dotyczą niemal wszystkich dziedzin współczesnej farmacji, a wyniki
tych badań publikowane są w najlepszych czasopismach naukowych i prezento-
wane na międzynarodowych zjazdach i konferencjach w różnych zakątkach
Europy czy świata.

Jakże różne od Waszych są dziś warunki studiowania. Na trzech kierunkach
studiów (farmacja, analityka medyczna i kosmetologia) przygotowanie zawodo-
we zdobywa ok. 1200 studentów a o europejskości realizowanych dziś progra-
mów nauczania świadczy wprowadzony w roku akad. 1998/1999 Europejski
System Punktów Kredytowych, pozwalający na uznawanie okresu studiów od-
bywanych w innych uczelniach w kraju lub zagranicą. W roku akad. 2004/2005
jako pierwszy wydział farm. w Polsce rozpoczęliśmy kształcenie studentów far-
macji w języku angielskim. Władze uczelni i wydziału nie ustają w wysiłkach
zmierzających do poprawy bazy lokalowej wydziału – w roku ubiegłym przeka-
zano budynek dawnego Collegium Kopernickiego – obecnie Collegium im. Jó-
zefa Chmiela, konkretyzują się też idee Collegium Pharmaceuticum.

O pozycji uczelni świadczą również w pewnym stopniu prowadzone co roku
rankingi szkół wyższych, w których nasza Akademia Medyczna, a być może
w bardzo niedalekiej przyszłości Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkow-
skiego zajmuje co roku czołowe miejsca.

Tygodnik Wprost ogłosił wyniki Rankingu Szkół Wyższych 2006. W kategorii:
Szkoły publiczne – Uczelnie medyczne Akademia Medyczna im. Karola Marcin-
kowskiego w Poznaniu uplasowała się w tym roku na 3. pozycji z ilością punktów:
92,25. Najwyższą ilość punktów: 93, a zarazem pierwsze miejsce przypadło Col-
legium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Drugie miejsce w ran-
kingu zdobyła Akademia Medyczna w Warszawie uzyskawszy 92,5 pkt.

Szanowni Państwo, Drodzy Jubilaci,
Z okazji dzisiejszej uroczystości odnowienia dyplomów magistra farmacji w imie-

niu władz dziekańskich, Rady Wydziały Farmaceutycznego i wszystkich jego pra-
cowników pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia.

Mam nadzieję, że poczucie zadowolenia z obranej 50 lat temu drogi zawodo-
wej potęgowane było poczuciem dumy ukończenia studiów na tym właśnie
Wydziale Farmaceutycznym, tak jak nas wszystkich, napawa dumą i szacun-
kiem obcowanie z tak wyśmienitym gronem absolwentów, którzy ukończyli swoje
studia 50 lat temu.
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Prof. dr hab. n. farm. Zyta Płotkowiak
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów

Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Przemówienie
na uroczystości odnowienia dyplomów magistra farmacji
absolwentom Wydziału Farmaceutycznego
Akademii Medycznej w Poznaniu
z 1956 roku

Panie Rektorze,
Drodzy Państwo Dziekani i
Wy Mili Jubilaci, którym mam przyjemność przekazać gratulacje i serdecz-

ne pozdrowienia od członków Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Medycz-
nej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z okazji pięknego Jubileuszu –
pięćdziesięciolecia ukończenia studiów farmaceutycznych.

Spotykamy się w ten szczęśliwy dzień, pełen wspomnień i wzruszeń, na któ-
ry czekaliście przez długie, pracowite 50 lat. Należą się Wam gorące podzięko-
wania za lata wypełnione pracą na rzecz chorych i starszych ludzi.

Dziękując za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie pragnę przypomnieć, że
z wieloma z Was łączą mnie więzy przyjaźni. Przecież przez kilka lat studiowa-
liśmy – obok siebie, spotykaliśmy się niemal codziennie. Także w późniejszym
okresie schodziły się czasem nasze drogi. Pamiętam wielu z Was!

W większości zapewne zakończyliście już życie zawodowe. Przed Wami –
jeszcze długie lata, oby nieco spokojniejszego życia.

Na zakończenie pragnę zadedykować Wam piękne słowa bł. Matki Teresy
z Kalkuty, zakonnicy pochodzącej z Albanii, zatytułowane „Mimo wszystko” (z na-
pisu na ścianie Shishu Bhavan):

Ludzie są nierozumni, nielogiczni i samolubni
Kochaj ich mimo wszystko

Jeśli czynisz dobro, oskarżą Cię o egocentryzm
Czyń dobro, mimo wszystko

Jeśli odnosisz sukcesy, zyskujesz
fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów

Odnoś sukcesy, mimo wszystko
Twoja dobroć zostanie zapomniana już jutro

Bądź dobry, mimo wszystko
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Szlachetność i szczerość wzmagają Twoją wrażliwość
Bądź szlachetny i dobry, mimo wszystko

To co budujesz latami, może runąć w ciągu jednej nocy
Buduj, mimo wszystko

Ludzie w gruncie rzeczy potrzebują Twej pomocy,
mogą Cię jednak zaatakować, gdy im pomagasz

Pomagaj, mimo wszystko
Dając światu najlepsze co posiadasz, otrzymujesz ciosy

Dawaj światu najlepsze co posiadasz, mimo wszystko!

Tyle – bł. Matka Teresa.
Sądzę, że niektóre z tych myśli zapadną nam wszystkim głęboko w sercu,

mimo wszystko!

Dziękuję!
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Panie Rektorze,
Państwo Dziekani,
Szanowni Goście,
Drogie Koleżanki i Koledzy!

Tradycja odnawiania po 50-ciu latach dyplomów ukończenia studiów, ist-
niejąca także w poznańskiej Akademii Medycznej zdopingowała nas do zorga-
nizowania dzisiejszego koleżeńskiego spotkania. Dla wielu z nas jest to jedyna
okazja zobaczenia swoich kolegów pierwszy raz po absolutorium, w pamiętnym
maju 1956 r.

Ten dyplom ma dzisiaj dla nas – osób, które najczęściej zakończyły już pracę
zawodową znaczenie symboliczne. Jest znakiem stałej więzi osób, które zakoń-
czyły już pracę zawodową, ze swoją Alma Mater, reprezentowaną dziś przez
kolejne pokolenia jej absolwentów, których witamy w osobach naszych dostoj-
nych gości. Dziękujemy im za udział w tym spotkaniu i wyrażenie zgody na to,
aby odbyło się ono w innym miejscu i innej oprawie niż organizowane wcześniej
dla poprzednich roczników.

Wspomnienia lat młodzieńczych są najpiękniejsze.

W naszej wdzięcznej pamięci pozostają wszyscy profesorowie i asystenci,
którzy prowadzili nas przez kolejne etapy wtajemniczenia zawodowego od nauk
podstawowych na pierwszych latach studiów do bardziej praktycznych na III
i IV roku.

Bardzo wielu z nich już nie żyje. Odeszli w różnym czasie i spoczywają nie
tylko na cmentarzach poznańskich.

Koledzy mieszkający w Poznaniu najwcześniej pożegnali prof. F. Adamani-
sa, który został pochowany na cmentarzu junikowskim. Jego imieniem nazwano
jedną z ulic na osiedlu willowym niedaleko tego cmentarza oraz jedną z po-
znańskich aptek.

Na cmentarzu junikowskim pochowani są też prof. Gałecki z UAM – wykła-
dowca chemii fizycznej, prof. Rafał Adamski (Farmacja Stosowana), prof. Jerzy
Tułecki (Technologia Farmaceutyczna), prof. Józef Dadles (Farmakologia) oraz
zmarła przed trzema laty prof. chemii organicznej Rufina Ludwiczakówna. Na
innych cmentarzach znajdują się groby prof. botaniki. J. Dobrowolskiego – pierw-
szego dziekana Farmacji Poznańskiej, dr Puchera – kierownika „Jakościówki”
i wielu innych asystentów naszego Wydziału.

Zapamiętani przez nas inni profesorowie: M. Szmytowna, Jan Ludwicki i Bo-
gusław Borkowski i prof. Witold. Manikowski spoczywają poza Poznaniem.
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Pod koniec marca br. tego roku zmarła w wieku 96 lat prof. Aleksandra
Smoczkiewiczowa. Do ostatnich dni swego życia bardzo interesowała się wszyst-
kim co było związane z naszą uczelnią i jej wychowankami.

Z osobami naszych wykładowców, każdego łączą inne barwne wspomnienia.
Dzisiaj są one już wyłącznie miłe lub zabawne. Wkrótce będziemy się nimi
z pewnością dzielili wspominając z wielkim sentymentem poszczególne pracow-
nie i ćwiczenia oraz prowadzących zajęcia asystentów a także wycieczki nauko-
we i spotkania koleżeńskie.

W naszych wspomnieniach pozostają także nasi zmarli koledzy:
Jadwiga Borowik, Bogdan Chmielnik, Danuta Chrzanowska, Helena Frydrych,

Zyta Janicka-Jurkiewicz, Maria Korpolewska-Kaczmarek, Jadwiga Koziorow-
ska, Jerzy Kozok, Magdalena Kucjas, Jan Kumosa, Hieronim Lusiak, Henryk
Mrowiec, Krystyna Morawska-Rogulska, Roman Oślizlok, Maria Reszel, Halina
Rotter, Zofia Zielke, Krystyna Wojciechowska, Konrad Baranowski.

Konrad chciał uczestniczyć w naszym spotkaniu - odszedł wczesną wiosną
tego roku.

Wymieniając wszystkie nieżyjące już osoby widzę ich uśmiechnięte twarze,
zapamiętane przed 5O-ciu laty i myślę, że są tutaj z nami obecni. Wszyscy jeste-
śmy im wdzięczni za to, że byli wśród nas, za razem spędzone lata. Pamiętamy
o nich, co wyraziliśmy także w modlitwie podczas dzisiejszej Mszy św.

Wierzę, że pamięć o tych, którzy odeszli i przyjaźń pomiędzy obecnymi bę-
dzie trwała nadal i umocni się także dzięki temu spotkaniu.

Nasz rocznik składał się z osób, z których wielu przyjechało na studia do
Poznania, ze Śląska i Pomorza. Tam też powrócili po uzyskaniu dyplomu i pod-
jęli pracę zgodnie z obowiązującymi wówczas nakazami pracy.

Mimo że sporo było wśród nas bardzo zdolnych koleżanek i kolegów, powrót
do miejsc zamieszkania oddalił ich od uczelni i instytutów, utrudniając dalszy
rozwój naukowy.

Dzisiaj możemy powiedzieć z żalem, że z tych samych powodów brak było
szerszych koleżeńskich kontaktów i spotkań. Mało więc wiemy o sobie i swoim
życiu zawodowym oraz o tym, co pasjonowało nas prywatnie a jest przecież
równie ważne.

Zapamiętaliśmy osoby, które na studiach wyróżniały się rożnymi talentami
i zdolnościami także artystycznymi. Ciekawe, czy pomnożyli te talenty i jak je
wykorzystali. Mamy szansę dowiedzieć się tego dzisiaj. Z niektórymi osobami
nie udało nam się niestety nawiązać kontaktu i zawiadomić o dzisiejszym spo-
tkaniu ze względu na brak adresu. Niektórzy nie mogli przyjechać z powodu
stanu zdrowia. Łączymy się z nimi dzisiaj i prześlemy pozdrowienia listownie
wraz ze zdjęciami.
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Drogie Koleżanki i Koledzy!
W ciągu minionych lat w życiu każdego z nas wydarzyło się bardzo wiele,

podobnie jak w naszym kraju. Rozpoczynaliśmy studia w okresie nieprawdopo-
dobnego zniewolenia, trudnego do opisania a niewyobrażalnego dla naszych
wnuków urodzonych już w czasach wolności. Kiedy kończyliśmy studia wszyst-
ko się zaczynało.

Najpierw poznański czerwiec 1956 r., potem pierwsza „odwilż jesienna”
i znów powrót czasów zakłamania. Wydarzenia te zrodziły jednak nadzieję. Mo-
bilizowała ona Polaków do kolejnych protestów zakończonych ostatecznie zwy-
cięstwem. Każdy z nas ma w nim jakiś własny udział.

Poza latami studiów łączą nas więc także, a może szczególnie właśnie te
przeżycia - nasze zwycięstwa i nasze porażki, przed którymi chcielibyśmy ustrzec
naszych najbliższych, ale również siebie samych w dalszym życiu.

Kończąc życzę Wam – Drogie Koleżanki i Koledzy:
– radości każdego dnia, także ze spraw drobnych
– ciekawych spotkań wzbogacających życie
– opanowania, które pozwala oddzielić sprawy ważne od mniej ważnych
– zrozumienia tego, co inne i tych i zrozumienia tych którzy myślą inaczej
– dostrzegania przyjaźni drugiego człowieka oraz Opatrzności Bożej
– siły i zdecydowania, szczególnie w sprawach istotnych
– zadowolenia z tego, co robimy i jak wyglądamy, a przede wszystkim z tego, że
żyjemy!

– życzę Wam także odkrycia, tego ważnego faktu, że właściwie już nic nie mu-
simy, i niczego więcej nie potrzebujemy szukać...

– życzę Wam i sobie, abyśmy pozostali młodzi duchem, wbrew ograniczeniom
fizycznym, a dzisiejsze nasze spotkanie niech będzie potwierdzeniem tego
stanu ducha i niech przebiega w serdecznej atmosferze.

Pozwólcie, że w Waszym imieniu raz jeszcze serdecznie podziękuję Wła-
dzom Uczelni a zwłaszcza Wydziału za zorganizowanie dzisiejszej uroczystości
i osobisty w niej udział w niej.

Słowa podziękowania kieruję także do pani Kierownik Dziekanatu, która
z wielką życzliwością i wyrozumiałością przypominała nam o wszystkich spra-
wach i pomagała w trudnościach.

Dziękuję Pani prof. Z. Płotkowiak, przewodniczącej Stowarzyszenia Absolwen-
tów Farmacji za towarzyszenie nam w dniu dzisiejszym oraz za jej wielką aktyw-
ność w tym stowarzyszeniu oraz innych działaniach społecznych i naukowych.

Dr n. farm. Teresa Latour
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Akademia Medyczna Poznań, dnia 27 marca 2006 roku
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zarządzenie Nr 12 /06
Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

z dnia 27 marca 2006 roku

w sprawie organizacji roku akademickiego 2006/2007

Na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu Studiów i § 42 ust. 3 pkt 8 Statutu Akademii
Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zarządza się, co następuje

§1
Ustala się szczegółową, organizację roku akademickiego 2006/2007 w sposób następujący:

1) Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2006/2007 odbędzie się 4 paździer-
nika 2006 roku.

2) Zajęcia dydaktyczne na wszystkich latach i wydziałach rozpoczynają się 2 paź-
dziernika 2006 r. i trwają do 29 czerwca 2007 r.

3) Semestr zimowy:
a) Zajęcia dydaktyczne trwają od 2 października 2006 r. do 16 lutego 2007 r.
b) Wakacje zimowe(przerwa świąteczna) trwają od 21 grudnia 2006 r. do 3 stycz-

nia 2007 r.
c) Przerwa semestralna trwa od 19 do 23 lutego 2007 r.

4) Semestr letni:
d) Zajęcia dydaktyczne trwają od 26 lutego do 29 czerwca 2007 r.
e) Wakacje wiosenne (przerwa świąteczna) trwają od 5 do 10 kwietnia 2007 r.
5) Rok akademicki 2006/2007 kończy się 30 września 2007 r.

§2
Ustala się następujące dni rektorskie:

1) 4 października 2006 r. – uroczysta inauguracja roku akademickiego 2006/2007
2) 2 listopada 2006 r. – Dzień Zaduszny
3) 16 maja 2007 r. – Dzień Kultury Fizycznej.

§3
Studenci zobowiązani są uzyskać zaliczenia zajęć oraz zdać egzaminy (o ile kończy się
dla nich sesja ciągła lub pragną ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce) do dnia 15
września 2007 r.

§4
Rok akademicki 2006/2007 liczy ogółem 35 tygodni dydaktycznych (18 w zimowym
i 17 w letnim semestrze), w tym czasie, zgodnie z obowiązującą sesją ciągłą, będą prze-
prowadzane egzaminy, przy czym na zajęcia dydaktyczne należy przeznaczyć 30 tygodni.

ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNE
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§5
Rozkład zajęć dla studentów Oddziału Kształcenia w Języku Angielskim Wydziału Le-
karskiego II regulują oddzielne przepisy.

§6
Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Studenckich.

§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia poprzez podanie do publicznej wiado-
mości.
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Akademia Medyczna Poznań, dnia 28 marca 2006 roku
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zarządzenie Nr 13/06
Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

z dnia 28 marca 2006 roku

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Na podstawie § 15 pkt 3, § 16 pkt 3 oraz § 42 ust 3 pkt 7 i 8 Statutu Akademii Medycz-
nej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zarządza się, co następuje:

§1
Na Wydziale Nauk o Zdrowiu wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się nazwę Katedry Medycyny Ratunkowej i Katastrof na Katedrę Ratow-
nictwa Medycznego

2) w Katedrze Biologii i Ochrony Środowiska tworzy się Zakład Profilaktyki Chorób
Skóry.

§2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy, ¿e w dniu 20 kwietnia br.
odszed³ z naszego grona na zawsze

œ. † p.
prof. zw. dr hab. n. farm.

Stanis³aw Dyderski
Prodziekan Wydzia³u Farmaceutycznego w latach 1999–2005,
Kierownik Katedry i Zak³adu Farmacji Klinicznej i Biofarmacji

w latach 1997-2006,
Twórca nowoczesnej farmacji szpitalnej,

Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji szpitalnej,
Koordynator Europejskich Programów Edukacyjnych

TEMPUS i LEONARDO DA VINCI,
Cz³onek Sekcji Aptek Szpitalnych

Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,
odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi

d³ugoletni nauczyciel akademicki, serdeczny przyjaciel m³odzie¿y,
szlachetny i prawy cz³owiek

Pogrzeb odby³ siê w dniu 25 kwietnia br. o godz. 13.00
na Cmentarzu Parafialnym, ul. Jasna Rola (Naramowice).

Rodzinie Zmar³ego
sk³adamy szczere wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

Rektor i Senat,
Dziekani i Rady Wydzia³ów Lekarskiego I i II,

Farmaceutycznego, Nauk o Zdrowiu

Dyrekcja oraz pracownicy Akademii Medycznej
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
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