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Z SENATU

Posiedzenia Senatu odbyły się 24 marca i 29 kwietnia 2009 roku.

Senat w dniu 24 marca nadał tytuł doktora honoris causa profesorowi Odedo-
wi Langerowi, kierownikowi Kliniki Położnictwa i Ginekologii Uniwersytetu 
Columbia w Nowym Jorku. 

Następnie Senat:
– zaopiniował wnioski o nagrody Ministra Zdrowia
– uchwalił Regulamin Rady Klinicystów 
– uchwalił zmiany w statutach szpitali klinicznych
– uchwalił plan wydawniczy na rok 2009. 

Prof. dr hab. Andrzej Tykarski przedstawił część II założeń polityki kadrowej 
Uczelni.

Senat wyraził zgodę na:
– kształcenie w języku angielskim na kierunku fi zjoterapia 
– zawarcie umowy dotyczącej wspólnego prowadzenia studiów na kierunku 

elektroradiologia, pod nazwą programu – EMPIRION
– zaliczenie doświadczenia zawodowego do wymiaru kształcenia zawartego 

w standardach nauczania na kierunku unikatowym elektroradiologia oraz na 
specjalności elektroradiologia studentom niestacjonarnych studiów pierw-
szego stopnia.

Senat zmienił Uchwałę nr 80/2008 w sprawie zasad pobierania opłat za świad-
czone usługi edukacyjne, w tym trybu i warunków zwalniania – w całości lub 
w części – z tych opłat studentów lub doktorantów, w szczególności osiągających 
wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji 
materialnej.

Członkowie Senatu wyrazili zgodę na:
– przeprowadzenie rekrutacji na studia II stopnia niestacjonarne, płatne na 

kierunku kosmetologia w roku akademickim 2009/2010
– utworzenie Niestacjonarnego Podyplomowego Studium Farmakoekonomiki 

Marketingu i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej 
– mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego – prof. dr. hab. Janusza 

Witowskiego z Katedry i Zakładu Patofi zjologii 
– mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego – dr hab. Iwony Mozer-

Lisewskiej, kierownika Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych 
– mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego – dr. hab. Macieja 

Krawczyńskiego z Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej 
– mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego – dr hab. Barbary 

Steinborn, kierownika Katedry i Kliniki Neurologii Wieku Rozwojowego 
– powołanie prof. dr hab. Jacka Wachowiaka na ordynatora – kierownika Kliniki 

Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej II Katedry Pediatrii 
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- powołanie prof. dr. hab. Jacka Brązerta na ordynatora – kierownika Kliniki 
Położnictwa i Chorób Kobiecych Katedry Ginekologii, Położnictwa i Onkologii 
Ginekologicznej 

– powołanie prof. dr. hab. Przemysława Majewskiego na kierownika Katedry 
i Zakładu Patomorfologii Klinicznej 

– powołanie prof. dr hab. Janiny Markowskiej na ordynatora – kierownika 
Kliniki Onkologii Katedry Onkologii 

– powołanie dr hab. Anity Magowskiej na kierownika Katedry i Zakładu Historii 
Nauk Medycznych 

– powołanie prof. dr hab. Joanny Twarowskiej-Hauser na kierownika Zakładu 
Genetyki w Psychiatrii Katedry Psychiatrii – powołanie prof. dr. hab. Zyg-
munta Adamskiego na kierownika Zakładu Mikologii Lekarskiej i Derma-
tologii.

W dniu 29 kwietnia 2009 roku Senat uczcił pamięć Zmarłej Grażyny Ksoń, 
wieloletniego pracownika Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I i Rektoratu.

Senat uchwalił:
– zmiany w Statucie Uczelni sankcjonujące nowe zasady zatrudniania oraz 

awansów i rotacji pracowników naukowo-dydaktycznych 
– limity przyjęć na studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne na 

kierunku kosmetologia na rok akademicki 2009/2010 
– warunki i zasady zatrudniania nauczycieli akademickich, którym wygasa 

stosunek pracy nawiązany na podstawie mianowania (patrz w załączeniu 
uchwała nr 53/2009) 

– zmiany w uchwale Nr 66/2008 w sprawie zasad przyjmowania na studia 
w roku akademickim 2009/2010.

Następnie Senat:
– uchylił uchwałę Nr 164/2001 w sprawie zasad zatrudniania nauczycieli aka-

demickich, którzy chcą korzystać ze świadczeń emerytalnych z jednoczesnym 
pozostaniem w stosunku pracy 

– wyraził zgodę na obciążenie hipotek nieruchomości należących do Uczelni, 
jako zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego na potrzeby budowy domu 
studenckiego

– poparł wniosek Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu o przyznanie uprawnień 
do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk o zdrowiu 

– wyraził zgodę na przekształcenie Katedry i Kliniki Fizjoterapii, Reumatologii 
i Rehabilitacji w Katedrę Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji i utworzenie 
w Katedrze Kliniki Reumatologii i Rehabilitacji oraz Zakładu Fizjoterapii 

– podzielił stanowisko Rektora, iż nie jest możliwe głosowanie nad rozwiąza-
niem dotyczącym urlopów wypoczynkowych starszych bibliotekarzy które jest 
sprzeczne z obowiązującym prawem

– wyraził zgodę na przedłużenie o jeden rok mianowania na stanowisko pro-



Biuletyn Informacyjny nr 2/149  5

fesora nadzwyczajnego prof. UM dr. hab. Ryszarda Żukiela z Katedry i Kli-
niki Neurochirurgii i Neurotraumatologii oraz  prof. UM dr. hab. Edmunda 
Grześkowiaka 

– pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego – dr hab. Ewy Nowak-Markwitz z Kliniki Onkologii Gine-
kologicznej Katedry Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej 

– wyraził zgodę na udzielenie dr Janowi Mazeli bezpłatnego urlopu.
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Uchwala nr 53/2009 
Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 29 kwietnia 2009 roku

w sprawie ustalenia warunków i zasad zatrudniania nauczycieli akademickich, 
którym na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 27.07.2005 roku Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z póź. zm.) wygasa stosunek 
pracy nawiązany na podstawie mianowania

Senat działając na podstawie § 37 ust, 1, pkt 14 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uchwala, co następuje

§1 

Senat ustala następujące warunki i zasady zatrudniania nauczycieli akademickich, 
którym zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 27.07.2005 roku. Prawo o szkolnictwie 
wyższym wygasa stosunek pracy nawiązany na podstawie mianowania:
1) pisemny wniosek zainteresowanego,
2) wniosek kierownika jednostki,
3) opinia właściwej rady wydziału,
4) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w wymiarze Vi etaty na okres 1 roku, 

z możliwością przedłużenia o 1 rok, wyłącznie do działalności dydaktyczno-naukowej,
5) wyłącza się możliwość pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach Uczelni,
6) wynagrodzenie ustalane na poziomie wynagrodzenia pobieranego przez zaintereso-

wanego, w okresie poprzedzającym pobieranie wyższego wynagrodzenia.

§2 

Uchyla się uchwałę 163/2001 Senatu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2001 r. w sprawie zasad zatrudniania nauczycieli aka-
demickich, którym na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy o szkolnictwie wyższym wygasa 
stosunek pracy nawiązany na podstawie mianowania.

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                                       REKTOR

       
       prof. dr hab. Jacek Wysocki
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RADA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I

Posiedzenia Rady Wydziału odbyły się 11 marca, 25 marca (wspólne posiedze-
nie Rady Wydziału Lekarskiego I i II, poświęcone dydaktyce) i 15 kwietnia.

W dniu 11 marca minutą ciszy uczczono pamięć śp. prof. dr. hab. Józefa 
Krawczaka z Katedry Farmakologii naszej Uczelni i prof. dr. hab. Zbigniewa 
Religi, światowej sławy kardiochirurga. 

Następnie Dziekan przypomniał członkom Rady Wydziału o obowiązku 
uczestnictwa w posiedzeniu Rady Wydziału Lekarskiego I i II w dniu 25 
marca, poświęconego dydaktyce.

Rada Wydziału zaakceptowała przyznanie stypendium habilitacyjnego dr n. 
biol. Monice Derda z Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej i dr. 
n. med. Zbigniewowi Żabie z Zakładu Dydaktyki Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii na rok 2009.

Zaakceptowano wyróżnienie następujących prac doktorskich: mgr biotechn. 
Marcina Hołysza, lek. Aleksandry Kołczewskiej i lek. Krzysztofa Czyża.

Powzięto uchwałę o nadaniu tytułu doctora honoris causa prof. dr. Odedowi 
Tangerowi. Rada Wydziału powzięła uchwałę o nadaniu tytułu naukowego 
profesora nauk medycznych w zakresie medycyny – ginekologii i położnictwa dr. 
hab. Witoldowi Kędzi i dr hab. Ewie Nowak-Markwitz. Dokonano też wyboru 
dwóch recenzentów w związku z wnioskiem o tytuł naukowy profesora nauk 
medycznych w zakresie medycyny – neurochirurgii – neurotraumatologii dla 
dr. hab. Ryszarda Żukiela oraz powzięto uchwałę o powołaniu dr. hab. Macieja 
Krawczyńskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Dziekan poinformo-
wał Radę Wydziału o odmowie wybrania recenzentów rozprawy habilitacyjnej 
dr. n. med. Andrzeja Grzybowskiego. Rada Wydziału dokonała wszczęcia prze-
wodu habilitacyjnego i wyboru komisji dr. n. med. Przemysława Guzika. 

Rada Wydziału powzięła uchwalę w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dal-
sze powołanie na funkcje kierownicze dla: prof. dr. hab. Jacka Wachowiaka, 
prof. dr. hab. Jacka Brązerta, prof. dr. hab. Przemysława Majewskiego, prof. 
dr. hab. Janiny Markowskiej oraz o powołanie dr hab. Anity Magowskiej na 
kierownika Katedry i Zakładu Historii Nauk Medycznych.

Poinformowano, że na ogłoszony konkurs kierownictwa Katedry i Zakładu 
Medycyny Sądowej nikt się nie zgłosił, w związku z tym Dziekan wystąpi 
z wnioskiem do JM Rektora o ogłoszenie ponownego konkursu.

Rada Wydziału w tajnym głosowaniu (nagrody naukowe) i jawnym (nagrody 
dydaktyczne) zaopiniowała pozytywnie wnioski o nagrody Ministra Zdrowia Wy-
działu Lekarskiego, wnioski zostaną przedstawione na posiedzeniu Senatu.

Rada Wydziału powzięła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora 
w zakresie medycyny lek. Aleksandrze Kołczewskiej i w zakresie biologii mgr 
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biotechn. Marcinowi Hołyszowi. Dokonano wyboru recenzentów prac doktor-
skich: mgr zdr. publ. Karoliny Adamskiej, lek. Małgorzaty Magnowskiej i lek. 
Piotra Pałaszkiewicza. Dokonano wyboru komisji w sprawie następujących 
przewodów doktorskich: lek. Jacka Grafowskiego, mgr. inż. biotechn. Mariu-
sza Kaczmarka, lek. Marcina Kormana, lek. Jowity Rosada-Kurasińskiej, lek. 
Marii Buchwald-Rogalka, lek. Anny Sokolskiej i mgr. biol. Piotra Solarczyka. 
Wybrano także komisje dla uczestników studium doktoranckiego: lek. Anny 
Marii Barciszewskiej, lek. Małgorzaty Harasymczuk, lek. Nikodema Horsa, lek. 
Joanny Foremka-Iciek, lek. Rafała Iciek, mgr pedag. Joanny Bulak-Goniec, lek. 
Łukasza Krokowicza, lek. Anny Blask-Osipa, lek. Agnieszki Marii Perkal, lek. 
Julii Sobol, lek. Katarzyny Grewling-Szmit, mgr. fi zjoterapii Marcina Wytrążka. 
Wszczęto następujące przewody doktorskie: lek. Mirosława Falisa, lek. Piotra 
Gerstenbergera, lek. Szymona Kujawiaka, lek. Natalii Majewskiej, lek. Piotra 
Ogrodowicza, lek. Joanny Stanisławiak, lek. Sławomira Sucheckiego, lek. 
Izabeli Sworowskiej, lek. Olka Tyszkiwskiego, lek. Wiesława Wiśniewskiego 
i lek. Magdaleny Wojtysiak. 

W dniu 25 marca odbyło się wspólne posiedzenie Rady Wydziału Lekarskiego 
I i II poświęcone dydaktyce. 

W dniu 15 kwietnia Dziekan wręczył nominacje na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego dr. hab. Maciejowi Krawczyńskiemu oraz nominacje na 
kierownika Pracowni Chorób Narządu Wzroku Wcześniaków w Katedrze 
Okulistyki i Klinice Okulistycznej dr hab. Annie Gotz-Więckowskiej. 

Poparto wniosek Dziekana o wystąpienie do JM Rektora w sprawie przedłu-
żenia o jeden rok umowy dr. hab. Ryszarda Żukiela na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego. Nadano tytuł naukowy profesora nauk medycznych w za-
kresie medycyny – pediatrii, onkologii i hematologii dr hab. Danucie Janusz-
kiewicz-Lewandowskiej.

Prodziekan Wydziału Lekarskiego I dr hab. Jerzy Wójtowicz przedstawił 
wyniki LEPU w sesji wiosennej 2009.

Dokonano wyboru recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dr. n. med. 
Przemysława Guzika. Rada Wydziału, po przeprowadzeniu przewodu ha-
bilitacyjnego (kolokwium habilitacyjne, wykład habilitacyjny), nadała dr. n. 
med. Rodrygowi Ramlauowi, ordynatorowi Oddziału Onkologii Klinicznej 
Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii stopień naukowy 
doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny – onkologii 
klinicznej.

Nadano stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny lek. 
dent. Kindze Jakubowskiej, lek. Joannie Szyfter-Harris i lek. Dorocie Piekaj-
Stefańskiej. Dokonano wyboru recenzentów prac doktorskich: lek. Tomasza 
Deji, lek. Jacka Grabowskiego, mgr. Mariusza Karczmarka, lek. Marcina 
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Kormana, lek. Jowity Rosady-Kurasińskiej, lek. Anny Sokolskiej i mgr. Piotra 
Solarczyka. Dokonano wyboru komisji ukończonych prac doktorskich następu-
jących osób: Barbary Bilińskiej, Piotra Gerstenbergera, Natalii Majewskiej, Ewy 
Duczmal, Marleny Filipowicz-Malarowskiej, Izabeli Sworowskiej i Karoliny 
Hoffmann. Dokonano wszczęcia przewodu doktorskiego następujących osób: 
Grażyny Bem, Agaty Brązert, Beaty Buraczyskiej, Joanny Chowańskiej, Iwony 
Zielińskiej-Kaszubowskiej, Agnieszki Koziołek, Marka Malewskiego, Joanny 
Materniak, Adama Okręta, Michała Pawlaka i Pawła Uchmana. 
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RADA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO II

Posiedzenia Rady Wydziału Lekarskiego II odbyły się w dniach: 18 marca i 25 
marca (wspólne posiedzenie Rady Wydziału Lekarskiego I i II – poświęcone 
dydaktyce) oraz 22 kwietnia 2009 roku.

W dniu 18 marca Dziekan prof. dr hab. Andrzej Tykarski przedstawił założenia 
“reformy kadrowej” Uczelni.

Prodziekan WL II ds. Nauki i Stopni Naukowych dr hab. Zbigniew Krasiński 
zaproponował Radzie Wydziału 3-etapowy tryb przeprowadzania przewodu 
doktorskiego, który nie dotyczy jednak uczestników studiów doktoranckich, 
których przewód jest przeprowadzony zgodnie z programem studiów.

Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 
dr hab. med. Wiesław Markwitz przedstawił temat działań podjętych przez 
Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. Zespół ten powstał 
z potrzeby dostosowania naszych programów nauczania do wymogów Unii 
Europejskiej, co zapewni równe traktowanie w Unii Europejskiej wydawanych 
przez naszą Uczelnię dyplomów, umożliwi wymianę studentów i ewentualne 
staże naszych absolwentów w innych krajach Unii. Przewodniczący Zespo-
łu zwrócił uwagę , że brak w Uczelni obiektywnej wiedzy na temat jakości 
kształcenia, m.in. z tego powodu, że nie funkcjonuje ogólnouczelniana an-
kieta dotycząca oceny jakości kształcenia, brak jest dostępu do Wirtualnego 
Dziekanatu. Wspomniał też, że jednym z parametrów jakości kształcenia są 
wyniki LEP-u.

Dziekan poinformował członków Rady Wydziału, że otrzymaliśmy z Mini-
sterstwa promesę dotacji na badania naukowe, w związku z czym można 
uruchomić proces oceny parametrycznej jednostek. Na ostatnim posiedzeniu 
Senatu Senacka Komisja ds. nauki przedstawiła zalecenia dotyczące tej oceny. 
Zalecenia te znajdują się na stronie internetowej Uczelni. Dla potrzeb dokona-
nia oceny parametrycznej i oceny sprawozdania z wydatkowania uzyskanych 
środków Dziekan powołał komisję w następującym składzie: dr hab. Beata 
Czarnecka, prof. UM dr hab. Maria Iskra, dr hab. Anna Posadzy-Małaczyń-
ska, dr hab. Ewa Marzec, prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska, dr hab. 
Mariola Ropacka, dr hab. Olga Trojnarska, prof. dr hab. Ryszard Żaba pod 
przewodnictwem Prodziekana dr hab. Zbigniewa Krasińskiego.  

Nadano stopień naukowy doktora nauk medycznych lek. Marcie Fichna i mgr 
biologii Grażynie Kurzawińskiej.

Rada Wydziału przyjęła sprawozdanie komisji i zaakceptowała recenzentów 
w sprawie nadania tytułu naukowego profesora nauk medycznych z zakresu 
medycyny prof. UM dr. hab. Andrzejowi Szyszce, kierownikowi II Kliniki 
Kardiologii oraz przychyliła się do wniosku Komisji i poparła powołanie 
prof. dr. hab. Janusza Witowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego 
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w Katedrze i Zakładzie Patofi zjologii, wydała też pozytywną opinie w sprawie 
powołania dr hab. n. med. Iwony Mozer-Lisewskiej na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych.

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie kandydaturę prof. dr hab. med. 
Joanny Twarowskiej-Hauser na funkcję kierownika Zakładu Genetyki 
w Psychiatrii.

Rada Wydziału pozytywnie wypowiedziała się w sprawie przyznania nagród 
Ministra Zdrowia. I tak:

Nagrody indywidualne:
– wniosek dla prof. dr hab. Janusza Rybakowskiego, kierownika Kliniki Psy-

chiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii
Nagrody zespołowe:
– wniosek dla zespołu w składzie:prof. dr hab. Stanisław Czekalski, kierownik 

Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (50%) 
i prof. dr hab. Bolesław Rutkowski, kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, 
Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (50%)

– wniosek dla zespołu z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii w składzie:
prof. dr hab. Bogna Wierusz-Wysocka (25%), prof. dr hab. Dorota Zozuliń-
ska-Ziółkiewicz (25%), dr n. med. Dorota Pisarczyk-Wiza (25%), dr n. med. 
Dariusz Naskręt (25%)

– wniosek dla zespołu z Katedry i Zakładu Patofi zjologii w składzie: prof. dr 
hab. Janusz Witowski (53%), dr med. Krzysztof Ksiąąek (45%), mgr Justyna 
Mikuła-Pietrasik (1%), Katarzyna Piątek(1%).

Wszczęto następujące przewody doktorskie: lek. Małgorzaty Stasiak-Paczkow-
skiej, lek. Marka Kanikowskiego, lek. dent. Macieja Marcinkowskiego i Sashy 
A. Bluvshteyn-Walker – woluntariuszki. Dokonano wyboru recenzentów na-
stępujących rozpraw doktorskich: lek. Mirosława Czyżaka, mgr inż. Katarzyny 
Drobnik, mgr anal. med. Marty Ciszewicz. Wybrano komisje i recenzentów w 
sprawie rozprawy doktorskiej lek. stom. Natalii Torlińskiej-Walkowiak. Wybra-
no komisje w sprawie egzaminu z przedmiotu podstawowego dla słuchaczy IV 
roku Studium Doktoranckiego: lek. stom. Edyty Ciężka, lek. Tomasza Szczapy, 
lek. stom. Joanny Tomaszewskiej, mgr farmacji Joanny Tómińskiej-Starczyń-
skiej, lek. Natalii Pytlińskiej lek. Ziada El Ali, lek. Marcina Grabickiego, lek. 
Katarzyny Kolasińskiej-Malkowskiej, mgr piel. Amelii Patrzała, lek. Łukasza 
Gąsiorowskiego. 

W dniu 25 marca na posiedzeniu wspólnym Rad Wydziałów Lekarskiego 
I i II poświęconym dydaktyce podsumowano oceny dydaktyki na Wydziale 
Lekarskim I.  Student Jan Nowak przedstawił uwagi studentów dotyczące 
dydaktyki na tych dwóch wydziałach. Prof. dr hab. Jacek Zachwieja omówił 
zadania Wydziałowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale 
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Lekarskim I . Podsumowanie oceny dydaktyki na kierunku lekarsko-denty-
stycznym przedstawił Prodziekan WL II ds. Oddziału Stomatologii prof. UM dr 
hab. Jerzy Sokalski a na kierunku biotechnologia i dietetyka – Prodziekan WL 
II ds. biotechnologii i dietetyki – dr hab. Agnieszka Dobrowolska-Zachwieja. 
Dyrektor Rady Naukowej Centrum Nauczania w Języku Angielskim prof. dr 
hab. Grzegorz H. Bręborowicz przedstawił realizację programów angojęzycz-
nych. Prof. dr hab. Jan Pawlaczyk, przewodniczący Uczelnianego Zespołu 
Zapewnienia Jakości Kształcenia przedstawił uwagi na temat kształcenia. 

W dniu 22 kwietnia w wyniku przeprowadzonego kolokwium habilitacyjnego 
nadano dr. n. med. Krzysztofowi Książkowi, adiunktowi Katedry i Zakładu 
Patofi zjologii stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie 
biologii medycznej. Rada Wydziału zaakceptowała skład komisji w sprawie 
rozprawy habilitacyjnej dr. n. chem. Andrzeja Pławskiego z Instytutu Genetyki 
Człowieka PAN w Poznaniu.

Nadano stopień naukowy doktora nauk medycznych z zakresu medycyny: 
lek. Maciejowi Słowińskiemu, lek. Michałowi Grzeszczakowi, lek. Pawłowi 
Kopyra, lek. Piotrowi Kowalikowi, lek. Monice Matusiak, lek. Katarzynie Perz 
i z zakresu stomatologii – lek. stom. Rafałowi Brożkowi. 

Rada Wydziału poparła wniosek w sprawie przekształcenia Kliniki Chorób 
Wewnetrznych i Diabetologii w Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych 
i Diabetologii.

Wszczęto następujące przewody doktorskie: lek. Mateusza Puśleckiego, lek. 
stom. Marty Dyszkiewicz-Konwińskiej, lek. Eweliny Gowin, mgr psychologii 
Nadii Bryl, lek. Wojciecha Nosowicza. Wybrano recenzentów rozprawy dok-
torskiej lek. stom. Mariusza Glapińskiego. Dokonano wyboru komisji oraz 
recenzentów w sprawie przewodu doktorskiego następujących osób: lek. Pau-
liny Klonowskiej-Woźniak, lek. Lidii Kozioł, lek. Katarzyny Kostki-Jeziorny, 
lek. Joanny Waligórskiej-Stachury, mgr psychol. Eweliny Pietrzykowskiej, lek. 
Anity Rogowicz-Frontczak, lek. Sasha A. Bluvshteyn-Walker   
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RADA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO

Posiedzenie Rady Wydziału Farmaceutycznego odbyło się 11 marca i 8 kwiet-
nia 2009 r.

W dniu 11 marca wręczono mianowanie na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego prof. UM dr. hab. Lucjuszowi Zaprutko.

Rada Wydziału podjęła uchwały: o wszczęciu postępowania o nadanie 
tytułu naukowego profesora prof. UM dr. hab. Lucjuszowi Zaprutko oraz 
o wyznaczeniu dwóch recenzentów (sprawę zreferował prof. J. Budzianowski, 
przewodniczący Wydziałowej Komisji).

Rada Wydziału podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania o nadanie stopnia 
naukowego doktora habilitowanego dr. n. farm. Markowi Muriasowi.

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie 
stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. inż. Zbigniewowi Karczma-
rzykowi, podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu 
jej do publicznej obrony oraz powołała komisję do przeprowadzenia obrony 
pracy doktorskiej mgr farm. Beaty Medeneckiej z Katedry i Zakładu Chemii 
Farmaceutycznej. Rada Wydziału podjęła uchwałę o wyznaczeniu recenzentów 
oraz powołała komisję do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr farm. 
Ewie Witkowskiej-Banaszczak z Katedry i Zakładu Farmakognozji.

Rada Wydziału powołała komisję do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego                       
z dyscypliny podstawowej: technologia postaci leku mgr farm. Elizie Główce - 
Studium Doktoranckie przy Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku.

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wnioski o nagrodę Ministra Zdrowia: 
– dr n. farm. Marek Muras – nagroda naukowa, indywidualna za publikację: 

“Metabolism of resveratrol in breast cancer cell lines: impact of sulfotransfe-
rase 1A1 expression on cell growth inhibition”

– dr n. farm. Paweł Grobelny – nagroda naukowa, indywidualna za pracę 
doktorską pt.: „Trwałość fotochemiczna wybranych inhibitorów reduktazy 
HMG – CoA (statyn)”

– dr n. farm. Marcin Wierzchowski – nagroda naukowa, indywidualna za pracę 
doktorską pt.:„Synteza pochodnych bromonitroimidazolu o działaniu cyto-
toksycznym i badania wpływu struktury na aktywność biologiczną metodami 
modelowania molekularnego”

– prof. dr hab. Zygmunt Muszyński – nagroda  indywidualna za całokształt 
dorobku

– zespół w składzie: prof. UMK dr hab. Adam Buciński, prof. UMK dr hab. 
Piotr Cysewski, prof. AM dr hab. Wiesław Gaweł, prof. dr hab. Władysław 
Gołkiewicz, prof. dr hab. Tadeusz Hermann, prof. dr hab. Roman Kaliszan, 
prof. UM dr hab. Aleksander Kufelnicki, prof. dr hab. Jerzy W. Łukasiak, dr 
n. przyr. Marian Surma, prof. dr hab. Joanna Szymura-Oleksiak – nagroda 
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dydaktyczna, zespołowa za podręcznik pt.: „Chemia Fizyczna. Podręcznik dla 
studentów farmacji i analityki medycznej”. 

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wnioski o stypendium habilitacyjne 
złożone przez: dr. n. farm. Tomasza Goślińskiego – Katedra i Zakład Technologii 
Chemicznej Środków Leczniczych oraz dr n. farm. Hannę Szaefer – Katedra 
Biochemii Farmaceutycznej.

Prof. W. Baer-Dubowska przedstawiła sylwetkę prof. Danuty Malejka-Giganti, 
kandydatki do tytułu doctora honoris causa.

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie poparcia kandydatury profesor 
Danuty Malejka-Giganti do tytułu doctora honoris causa Uniwersytetu Me-
dycznego im. Karola Marcikowskiego w Poznaniu.

Następnie Dziekan poruszył sprawę Collegium Chemicum. Poinformował, iż  
wyprowadzka jednostek UAM z budynku planowana jest dwuetapowo: I etap 
– rok 2010 i zakończenie 2014 rok. Wstrzymane zostały rozmowy na temat 
ewentualnej sprzedaży placu lub wydzierżawienia terenu przed budynkiem 
Chemicum. Analiza oraz wycena aktualnego stanu technicznego budynku 
będzie przygotowana przez dwie niezależne komisje, ze strony Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza oraz ze strony naszej uczelni. Jak poinformował dalej 
Dziekan argumentem przemawiającym za uzyskaniem budynku za przy-
słowiową „złotówkę” przez Uniwersytet Medyczny są względy historyczne, 
tradycja, postacie z nią związane, jak  profesor K. Hrynakowski. Na koniec 
Dziekan zapowiedział, iż uzyskał informację od Rektora prof. J. Wysockiego 
w sprawie starań Uczelni o uzyskanie przestrzennego terenu od władz mia-
sta na którym mógłby powstać nowoczesny kompleks budowlany: Collegium 
Pharmaceuticum i Wydział Nauk o Zdrowiu.

Poinformowano, że 20 lutego odbyła się Konferencja Dziekanów Wydziałów 
Farmaceutycznych poświęcona sprawom harmonizacji praktyk wakacyjnych, 
regulaminowi nostryfi kacji dyplomów, treści Zarządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, nowelizacji ustawy 
– Prawo Farmaceutyczne (sprzeciw Dziekanów Wydziałów. Farmaceutycznych 
wobec postulatu Izby Aptekarskiej, aby organizatorami ciągłych szkoleń dla 
farmaceutów były: Naczelna i/lub Okręgowa Rada Aptekarska; stanowisko 
Dziekanów, aby to Wydział był podstawową i jedyną jednostką szkolącą zyskał 
pozytywną opinię w Ministerstwie Zdrowia;).

Poinformowano o tym, że program PharmD uzyskał od Departamentu Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia zgodę na uruchomienie 
oraz, że konieczne jest składanie przez jednostki Wydziału sprawozdań 
z działalności statutowej za rok 2008 – termin do końca marca 2009 i zebranie 
materiałów, a także przygotowanie Ankiet Jednostek w związku z ustaleniem 
podziału środków na badania statutowe (zakres: lata 2006-2008).
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W wolnych głosach i wnioskach poruszono sprawę patentów – potrzebę zwięk-
szenia aktywności w tym zakresie, kwestię fi nansowania, wniosek w sprawie 
utworzenia na Uczelni funkcji rzecznika patentowego. Prof. L. Zaprutko 
poruszył sprawę konkursu ogłoszonego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego dotyczącego wsparcia fi nansowego dla projektów badawczo-roz-
wojowych na rzecz przedsiębiorczości, którego celem jest wyłonienie projektu 
wspierającego innowacyjność i konkurencyjność gospodarki.

O XLIV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, który się odbę-
dzie 16 września br. w Łodzi mówiła prof. M. Rybczyńska – Przewodnicząca 
Oddziału Poznańskiego PTB. Natomiast prof. L. Zaprutko poinformował 
o przystąpieniu do Konsorcjum w Budapeszcie – doskonalenie dydaktyki 
w zakresie farmacji.

W dniu 8 kwietnia 2009 r. Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie po-
wołania Wydziałowej Komisji ds. przeprowadzenia postępowania w sprawie 
nadania tytułu naukowego profesora dr. hab. Michałowi Umbreit, prof. na-
dzw. UM w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej. Rada 
Wydziału podjęła uchwałę w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. 
przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego profe-
sora dr. hab. Edmundowi Grześkowiakowi, prof. nadzw. UM i kierownikowi 
Katedry i Zakładu Farmacji Klinicznej i Biofarmacji.

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji doktorskiej 
ds. przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej (toksykologia) mgr 
farm. Anecie Basior z Niestacjonarnego Podyplomowego Studium Metodologii 
Badań Naukowych.

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie wyboru recenzentów w przewodzie 
doktorskim – mgr farm. Elizy Główki – doktorat co-tutelle – Studium Dokto-
ranckie przy Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku. Rada Wydziału 
podjęła uchwałę w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr. farm. 
Bartłomieja Milanowskiego – Studium Doktoranckie przy Katedrze i Zakła-
dzie Technologii Postaci Leku. Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie 
przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej oraz uchwałę w sprawie nada-
nia stopnia naukowego doktora nauk farmaceutycznych (specjalizacja nauk. 
– chemia leków) mgr farm. Beacie Medeneckiej z Katedry i Zakładu Chemii 
Farmaceutycznej.

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie poparcia wniosku o przedłużenie 
mianowania na stanowisku profesora nadzwyczajnego dla dr. hab. Edmunda 
Grześkowiaka, prof. nadzw. UM w Katedrze i Zakładzie Farmacji Klinicznej 
i Biofarmacji.

Sprawy dydaktyczne na kierunku farmacja w j. angielskim przedstawił prof. 
UM dr hab. F. Główka. Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
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zgody na następujące zmiany w programie studiów kierunku farmacja w języku 
angielskim od roku akad.2008/2009: 

1. Zmiana liczby godzin dla przedmiotu z II roku studiów Organic Chemistry 
(razem 210 godz.) z: 90 godz. wykładów, 110 godz. ćwiczeń i 20 godz. se-
minariów na: 90 godz. wykładów, 100 godz. ćwiczeń i 30 godz. seminariów. 
[Zwiększenie o 10 godz. seminariów – wniosek studentów na Radzie Peda-
gogicznej z czerwca 2007 r.].

2. Zmiana liczby godzin dla przedmiotu z III roku studiów Pharmacology and 
Pharmacodynamics I (razem 45 godz.) z: 30 godz. wykładów i 15 godz. ćwi-
czeń na: 30 godz. wykładów i 15 godz. seminariów.

Przeprowadzenie w roku akademickim 2008/2009 egzaminów dla studentów 
kierunku farmacja w języku angielskim.

Następnie Dziekan poinformował członków Rady Wydziału o wysokości dotacji 
uzyskanej od Ministerstwa (wysokość kwoty uzależniona jest od kategorii: 
druga oraz od obciążeń budżetowych państwa). Prof. Z. Kokot powiedział 
o przygotowaniach w Ministerstwie do nowelizacji zasad kategoryzacji oraz 
fi nansowania. Zaapelował o zwiększenie aktywności naukowej (impaktywności 
publikacyjnej), podjęcie wysiłku na rzecz wykonywania twardych punktów 
przez pracowników naukowych poszczególnych zakładów, występowanie 
o grant promotorski, zastanowienie się nad wykonywaniem dużych grantów  
Dalej poinformował, iż Ministerstwo planuje przyznawanie dotacji poszcze-
gólnym jednostkom w oparciu o tryb konkursowy. 

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie poparcia wniosku Dziekana 
o utrzymanie dotychczasowych zasad oceny naukowej jednostek Wydzia-
łu Farmaceutycznego, ponadto ustalono: uznanie punktacji patentów oraz 
uwzględnienie prac w suplementach recenzowanych (udokumentowane, peł-
notekstowe), termin złożenia ankiet: 30 kwietnia.

W dyskusji na temat patentów głos zabrali: prof. S. Sobiak, który podkreślił 
rolę, znaczenie i potrzebę składania wniosków patentowych, ewentualny zysk 
fi nansowy dla uczelni oraz przypomniał o braku stanowiska uczelnianego 
rzecznika patentowego, co powoduje wzrost niepotrzebnych kosztów; prof. 
Z. Kokot powiedział, iż wsparcie fi nansowe może zagwarantować Rektor 
Uczelni, ważne jest zgłoszenie wniosku oraz jego uznanie. Prof. L. Zaprutko 
stwierdził, iż ważna jest liczba zgłoszeń patentowych, co daje większe szanse 
przebicia się przy ocenie innowacyjności. 

Prof. dr hab. Z. Kokot przedstawił program V Polsko-Niemieckiej Konferencji 
i zachęcił również do składania zgłoszeń i plakatów do środy 15 kwietnia.



Biuletyn Informacyjny nr 2/149  17

W czasie posiedzenia poinformowano, że  wnioski w sprawie Nagrody Naukowej 
Miasta Poznania należy składać do 24 kwietnia a w sprawie Nagrody Wydziału 
Nauk Medycznych PAN oraz nagrody im. J. Śniadeckiego do 20 maja.

Nagroda Naukowa Miasta Poznania – wnioski do 24 kwietnia; wyróżnienia 
dla studentów za aktywność w pracy naukowej – Laur Medyczny dr Wacława 
Mayzla – wnioski do 15 maja;

Poinformowano też, że absolwentka kierunku farmacja Paulina Skupin zajęła 
I miejsce w kategorii prac magisterskich, biorąc udział w konkursie organizo-
wanym przez Fundację HASCO LEK.
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RADA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu obradowała w dniu 16 marca i 20 kwietnia 
2009 roku.

W dniu 16 marca Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora 
nauk medycznych w zakresie medycyny mgr Agacie Tarka. Rada Wydziału 
podjęła uchwały o przyjęciu i dopuszczeniu do publicznej obrony rozpraw 
doktorskich: mgr Joanny Mydlarskiej i lek. Piotra Ziółkiewicza. Rada Wydziału 
podjęła uchwały o dopuszczeniu do dalszych etapów przewodu doktorskiego 
oraz wybrała recenzentów prac doktorskich: mgr Marty Czarneckiej, lek. Aliny 
Kanikowskiej, mgr. Piotra Wilkosza.

Rada Wydziału podjęła uchwały w sprawie zmiany tematu rozpraw doktor-
skich: mgr Urszuli Polak i lek. Piotra Żurawskiego. Rada Wydziału podjęła 
uchwały o wyborze komisji w sprawie przewodów doktorskich: mgr Urszuli Po-
lak, mgr Krystyny Kois-Jaźwiec, mgr. Wojciecha Strzeleckiego. Rada Wydziału 
wszczęła przewód doktorski i wybrała promotora dla lek. Łukasza Gmerka.

Rada Wydziału wyraziła zgodę na powołanie prof. dr. hab. Zygmunta Adam-
skiego na kierownika Zakładu Mikologii Lekarskiej i Dermatologii Wydziału 
Nauk o Zdrowiu. 

Rada Wydziału wyraziła zgodę na powołanie dr hab. Barbary Steinborn – 
z Katedry i Kliniki Neurologii Wieku Rozwojowego na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego. 

Rada Wydziału wyraziła zgodę na przedłużenie zatrudnienia: 
1) dr. Marcina Grochowalskiego w charakterze asystenta w Katedrze i Klinice 

Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, 
2) mgr Marty Czarneckiej w charakterze asystenta w Zakładzie Psychologii 

Klinicznej oraz na zatrudnienie: 
1) dr Joanny Kaźmierskiej w charakterze asystenta w Zakładzie Elektroradio-

logiii, 
2) dr. Tomasza Kubickiego w charakterze asystenta w Katedrze Biologii i Ochrony 
Środowiska. 

Rada Wydziału wyraziła zgodę na kształcenie na kierunku fi zjoterapia 
w języku angielskim. 

Rada Wydziału poparła wniosek o wystąpienie do Senatu na zawarcie umowy 
o współpracę z Hageschool Inholland-School of Health and Institute of Ad-
vanced Studies and Applied Research, Medizinische Universität Wien, Me-
dizinische Fakultet Karl Gustav Carus der Technische Universität Dresden 
i Instituto Politecnico de Lisboa-Escola Superior de Technologia da Saude de 
Lisboa, dotyczącej wspólnego prowadzenia studiów na kierunku elektroradio-
logia, pod nazwą EMPIRION.



Biuletyn Informacyjny nr 2/149  19

Rada Wydziału wyraziła zgodę na zaliczenie doświadczenia zawodowego do 
wymiaru kształcenia zawartego w standardach nauczania na kierunku uni-
katowym elektroradiologia oraz na specjalności elektroradiologia studentom 
niestacjonarnym studiów pierwszego stopnia. 

W dniu 20 kwietnia Rada Wydziału podjęła uchwały o nadaniu stopnia dok-
tora nauk medycznych, w zakresie medycyny: lek. Małgorzacie Mazur, mgr 
Joannie Mydlarskiej, lek. Piotrowi Ziółkiewiczowi. Rada Wydziału podjęła 
uchwały o przyjęciu i dopuszczeniu do publicznej obrony rozpraw doktor-
skich: mgr Magdaleny Jendraszak, mgr Moniki Kaczmarek, lek. Stanisława 
Piłacińskiego, mgr Joanny Stanisławskiej. Rada Wydziału podjęła uchwały 
o dopuszczeniu do dalszych etapów przewodu doktorskiego oraz wybrała recen-
zentów prac doktorskich: mgr Krystyny Kois-Jaźwiec, mgr. Adama Pogorzała, 
mgr Urszuli Polak, lek. Piotra Żurawskiego, mgr Katarzyny Warchoł-Bieder-
mann. Rada Wydziału wszczęła przewód doktorski i wybrała promotora dla 
mgr Beaty Łaziuk. Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie zmiany tematu 
rozprawy doktorskiej lek. Jerzego Nazara oraz podjęto uchwałę o poszerzeniu 
składu komisji doktorskiej.

Rada Wydziału wyraziła zgodę na przedłużenie zatrudnienia: 

1. dr Mirosławy Cylkowskiej – Nowak w charakterze adiunkta w Zakładzie 
Edukacji. 

2. dr Małgorzaty Kampionii w charakterze asystenta w Zakładzie Edukacji 
Medycznej. 

oraz na zatrudnienie 

1. dr. Jacka Karczewskiego w charakterze adiunkta w Katedrze Biologii i Ochrony 
Środowiska. 

2. lek. Tomasza Fedorowicza na charakterze asystenta w Zakładzie Mikologii 
Lekarskiej i Dermatologii.

Rada Wydziału wyraziła zgodę na udzielenie bezpłatnego urlopu naukowego dla 
dr Beaty Burczyńskiej na okres od 20 sierpnia 2009 do 31 grudnia 2010 r. 
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 2 marca 2009 r.
zmarł

ś. † p.

Prof. dr hab. med.
JÓZEF KRAWCZAK

profesor zwyczajny w Katedrze i Zakładzie Farmakologii 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu.
Zmarły był wybitnym naukowcem, zasłużonym nauczycielem 

akademickim i wychowawcą wielu pokoleń farmaceutów 
i lekarzy oraz kadry nauczycielskiej, człowiekiem wielce 

życzliwym i przyjaznym studentom.

Rodzinie Zmarłego 
składamy wyrazy głębokiego współczucia 

Rektor i Senat 
Dziekani Rady Wydziałów 

Farmaceutycznego, Lekarskiego I i II, Nauk o Zdrowiu, 
Dyrekcja oraz Pracownicy Uniwersytetu Medycznego im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
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Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, o śmierci w wieku 92 lat 

ś. † p.

Prof. dr hab. med.
WITOLDA SOWIŃSKIEGO

znanego polskiego dermatologa i mikologa lekarskiego 
autora wielu prac naukowych i podręczników, 

wykładowcy akademickiego 
Odznaczonego Krzyżem Ofi cerskim 

i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Rodzinie i Współpracownikom
wyrazy głębokiego współczucia składają

Rektor i Senat 
Dziekani Rady Wydziałów 

Farmaceutycznego, Lekarskiego I i II, Nauk o Zdrowiu,
Dyrekcja oraz Pracownicy Uniwersytetu Medycznego im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
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Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ś. † p.

Grażyny Ksoń
wieloletniego pracownika

Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I
i Sekretariatu Rektora Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
W Zmarłej Uczelnia straciła cenionego

i oddanego pracownika, 
którego życzliwość i ofi arność

dla wszystkich pozostanie w naszej pamięci. 

Rodzinie Zmarłej
składamy wyrazy głębokiego współczucia 

Rektor i Senat Dziekani 
Dyrekcja oraz Pracownicy Uniwersytetu Medycznego im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


