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Z SENATU

Posiedzenia Senatu odbyły się 27 maja i 24 czerwca 2009 roku. 

W dniu 27 maja Senat uczcił chwilą milczenia pamięć Zmarłych:

– dr Barbary Janus

– prof. dr Ireny Westfal

– prof. dr. Bohdana Drożdża.

Następnie Senat:

– zatwierdził sprawozdanie fi nansowe za 2008 rok 

– zmienił uchwałę nr 107/08 (zmienioną uchwałą nr 122/08) w sprawie 
wymiaru pensum dydaktycznego obowiązującego w roku akademickim 
2008/09 

– uchwalił wymiar pensum dydaktycznego obowiązującego w roku akade-
mickim 2009/2010 (zał. nr 1)

– uchwalił zasady rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 
2010/11 

– zmienił zasady przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2009/10 
dotyczące studiów II stopnia na kierunku dietetyka 

– zmienił zasady przyjęć na I rok studiów w roku akadem. 2009/10 doty-
czące skrócenia czasu trwania studiów pomostowych 

– uchwalił warunki rekrutacji na 4-letnie Stacjonarne i Niestacjonarne 
Studia Doktoranckie 

– zaopiniował wnioski o odznaczenia państwowe (zał. nr 2)

– zmienił Regulamin przyznawania Nagrody im. Władysława Biegańskiego 
(zał. nr 3)

– zatwierdził propozycję ankiety dotyczącej oceny wykładowców 

– wyraził zgodę na przekształcenie Kliniki Chorób Wewnętrznych i Dia-
betologii w Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych i Diabetologii 

– zaopiniował wnioski o Nagrody im. Władysława Biegańskiego (zał. nr 4)

– rozpatrzył odwołania od ocen negatywnych Wydziałowych Komisji ds. 
Oceny Nauczycieli Akademickich 

– wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z mianowanymi pracow-
nikami Uczelni 

– zatwierdził Regulamin Senackiej Komisji ds. Finansów i Zaopatrzenia 
(zał. nr 5)

– dokonał zmian w statutach szpitali klinicznych.
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W dniu 24 czerwca 2009 roku Senat uczcił chwilą milczenia pamięć Zmarłego 
dr. nauk biol. Dariusza Kmieciaka.

Następnie Senat:

– nadał tytuł doctora honoris causa prof. dr Danucie Malejce-Giganti 
z Uniwersytetu w Minnesocie w USA 

– zatwierdził plan rzeczowo-fi nansowy na rok 2009 

– zatwierdził sprawozdania fi nansowe za rok 2008 jednostek organizacyj-
nych dla których Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu jest organem założycielskim 

– wyraził zgodę na ogłoszenie przez Wydział Nauk o Zdrowiu drugiego 
naboru na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunki fi zjote-
rapia i zdrowie publiczne. 

Senat uchwalił:

– zmiany w uchwale w sprawie określenia zasad i trybu przyjmowania na 
studia w roku akademickim 2009/2010 oraz 2010/2011 

– zmianę uchwały nr 35/2009 dotyczącą zasad pobierania opłat za świad-
czone usługi edukacyjne (zał. nr 6)

– zmiany w Regulaminie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycz-
nym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (zał. nr 7)

– limit przyjęć na stacjonarne studia doktoranckie 

– zmiany w Regulaminie przyjęć na studia doktoranckie obywateli Repub-
liki Białorusi (zał. nr 8)

– Regulamin Podyplomowego Studium Koderów i Klasyfi kacji Medycznych.

Senat wyraził zgodę na:

– utworzenie Niestacjonarnego Podyplomowego Studium Dietetyki i Po-
radnictwa Żywieniowego

– zawarcie umowy z MEDIGREIF z Niemiec, która dotyczy przeprowadzenia 
praktyk dla polskich studentów medycyny 

– wyłączenie Zakładu Medycyny Ratunkowej ze struktur Katedry Ratow-
nictwa Medycznego 

– powołanie dr. hab. Błażeja Męczekalskiego na kierownika Katedry En-
dokrynologii Ginekologicznej 

– udzielenie bezpłatnego urlopu naukowego lek. Mirosławowi Szczepań-
skiemu z Zakładu Immunologii Katedry Immunologii Klinicznej. 
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Senat uchwalił:

– zmiany w Statucie Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego 

– limit przyjęć na kierunek biotechnologia – licencjat i studia magisterskie, 
na I rok studiów w roku akademickim 2009/2010 (zał. nr 9)

– przekazanie środków fi nansowych na realizację Programu Operacyjnego 
„Uniwersyteckie Centrum Biologii Medycznej” z przychodów własnych 
Uczelni

– zatwierdził uchwałę Senackiej Komisji ds. Nauki w sprawie przekazania 
środków fi nansowych na rozwój bazy naukowej z funduszy na badania 
własne (zał. nr 10).
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Zał. nr 1
Uchwała nr 65/2009 

Senatu Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie: wysokości pensum dydaktycznego dla po-
szczególnych stanowisk, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin 
dydaktycznych w roku akademickim 2009/2010 

Działając na podstawie art. 130 i 131 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkol-
nictwie wyższym” oraz § 79 Statutu Uniwersytetu Medycznego, Senat postanawia, 
co następuje: 

§ 1 
1. Ustala się obowiązujący w roku akademickim 2009/2010 wymiar pensum 

dydaktycznego dla pracowników na stanowiskach naukowo-dydaktycznych 
i dydaktycznych oraz doktorantów Uniwersytetu Medycznego: 

 profesorowie        150 godz. 
 doktorzy habilitowani na stanowisku kierowniczym   180 godz.
 adiunkci, asystenci, asystenci do określonych zadań   210 godz.
 asystentów z doktoratem      240 godz. 
 asystenci w pierwszym roku zatrudnienia    120 godz. 
 starsi wykładowcy i wykładowcy     360 godz. 
 starsi wykładowcy i wykładowcy do określonych zadań   360 godz. 
 lektorzy i instruktorzy, instruktorzy-nauczyciele zawodu   540 godz. 
 słuchacze studium doktoranckiego I roku    60 godz. 
 słuchacze studium doktoranckiego II, III, IV roku   90 godz. 

2. Z tytułu pełnienia funkcji rektora, prorektora i dziekana wymiar pensum ustalony 
w ust. 1 obniża się do 120 godzin. Z tytułu pełnienia funkcji prodziekana wymiar 
pensum ustalony w ust.1 obniża się o 30 godzin. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rektor może wyrazić zgodę na obniżenie 
pensum z innych niż wymienione w ust. 2 tytułów, maksymalnie o 30 godzin. 

§ 2 

Jednostką organizacyjną Uniwersytetu Medycznego, w ramach, której rozlicza się 
pensum dydaktyczne jest klinika i zakład – w ramach wydziału, a w wypadku jed-
nostek międzywydziałowych – studium. 

§ 3 
1. W uzasadnionych przypadkach pracownik naukowo-dydaktyczny i dydaktyczny 

nie wypracowujący pensum w macierzystej jednostce może być – po konsultacji 
z kierownikiem jednostki dydaktycznej – skierowany przez Dziekana do wykonywania 
zadań dydaktycznych w innej jednostce zgodnie ze swoimi kwalifi kacjami. 

2. Nauczyciele akademiccy, którzy nie wypracowują obowiązującego pensum mają obo-
wiązek wypracowania tego pensum na studiach niestacjonarnych, anglojęzycznych, na 
kursach podyplomowych, na zajęciach prowadzonych na UAM na podstawie obowią-
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zujących aneksów do umowy między Uniwersytetem Medycznym a Uniwersytetem 
im. Adama Mickiewicza, w ramach istniejących możliwości. Uzupełnione godziny 
będą mieściły się w ramach podstawowego wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia 
z następującymi wyjątkami: 

liczba nauczycieli akademickich liczba studentów 

1 1-6 

2 7-13 

3 14-20 

4 21-25 

5 26-32 

6 33-38 

liczba nauczycieli akademickich liczba studentów 

1 1-12 

2 13-26 

3 27-39 

4 40-52 

 4) ćwiczenia w przychodniach, poradniach i gabinetach lekarskich służby zdrowia, 
laboratoriach analitycznych oraz aptekach:  

liczba nauczycieli akademickich liczba studentów 

1 1-5 

2 6-11 

3 12-16 

4 17-21 

5 22-26 

6 27-31 

7 32-36 

liczba nauczycieli akademickich liczba studentów 

1 1-30 

2 31-60 

 1. Powyższe tabele będą zastosowane do naliczania pensum dydaktycznego, na pod-
stawie liczebności grup studenckich skierowanych na zajęcia przez Dziekanat. 
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2. Liczebność grup studenckich dla rodzajów zajęć innych niż wymienione wyżej określa 
Rektor na wniosek Dziekana. 

3. Warunkiem ustanowienia zajęć fakultatywnych jest zgłoszenie się, co najmniej 12 
studentów lub co najmniej 50% studentów danego kierunku. 

§ 6 
1. Ustala się następujące wskaźniki przeliczeniowe dla zajęć dydaktycznych na studiach 

stacjonarnych, wyszczególnionych w § 4 pkt. 6, 7 i 8, przyjmując 45 minut jako go-
dzinę obliczeniową: 

 30 godzin obliczeniowych za jedną ukończoną pracę magisterską, 
 8 godzin obliczeniowych za jedną ukończoną pracę licencjacką, 
 15 godzin obliczeniowych za sprawowanie opieki nad studenckim kołem naukowym 
 5 godzin obliczeniowych na każdą jednostkę dydaktyczną za przygotowanie egzaminu 

dla danego kierunku lub przedmiotu. 

W rozliczeniu pensum można uwzględnić prace magisterskie lub licencjackie tylko 
w wysokości do 50% obowiązującego pensum. Właściwa Rada Wydziału decyduje ile 
prac magisterskich i licencjackich może prowadzić nauczyciel akademicki. 

3. Sposób prowadzenia i otrzymywania tematów prac magisterskich i licencjackich 
określają odpowiednie Rady Wydziałów. 

4. Dziekanaty poszczególnych wydziałów są zobowiązane prowadzić ewidencję realizo-
wanych prac magisterskich i licencjackich. 

§ 7 
1. Realizację postanowień niniejszej uchwały powierza się Dziekanom wszystkich wy-

działów oraz Prorektorowi ds. Studenckich. 
2. Wszystkie jednostki dydaktyczne są zobowiązane przesłać preliminarz pensum dydak-

tycznego w wersji elektronicznej do właściwego dziekanatu do dnia 30 października 
2009 r. 

3. Rozliczenie pensum przez wszystkie jednostki dydaktyczne w wersji elektronicz-
nej oraz złożenie we właściwym dziekanacie kompletu kart zadań dydaktycznych 
winno być dokonane niezwłocznie po zakończeniu zajęć dydaktycznych, jednak nie 
później niż do 30 czerwca 2010 roku. Po zatwierdzeniu rozliczenia pensum przez 
pełnomocnika Dziekana do spraw analizy pensum całość dokumentów winna być 
niezwłocznie przekazana do Działu Spraw Studenckich.

R e k t o r 
prof. dr hab. Jacek Wysocki 
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Zał. nr 2
Uchwała nr 70/2009 

Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
z dnia 27 maja 2009 roku  

w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych Senat 
działając na podstawie § 37 ust.1 pkt 14 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu uchwala, co następuje: 

§ 1 

Senat w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniował wnioski dotyczące przyznania 
niżej wymienionym osobom odznaczeń państwowych: 

I. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski 
 – prof. dr hab. Stanisław Czekalski 
II. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
 – prof. dr hab. Barbara Marciniec 
III. Złoty Krzyż Zasługi 
 – dr hab. Marek Simon 
 – dr hab. Mariusz Pryliński 
 – dr Agnieszka Adamek 
 – dr Paweł Migdalski 
 – dr hab. Anna Posadzy-Małaczyńska 
IV. Srebrny Krzyż Zasługi 
 – dr hab. Magdalena Figlerowicz 
 – mgr Beata Słomińska 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

R e k t o r 

prof. dr hab. Jacek Wysocki 
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Zał. nr 3
Uchwała nr 71/2009 

Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
z dnia 27 maja 2009 roku  

w sprawie zmiany w Regulaminie Nagrody im. Władysława Biegańskiego za wybitne 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zmienionego uchwałą nr 4/2002 Senat działając 
na podstawie § 37 ust.1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcin-
kowskiego w Poznaniu uchwala, co następuje: 

§ 1 
W Regulaminie Nagrody im. Władysława Biegańskiego za wybitne osiągnięcia 
dydaktyczno¬wychowawcze wprowadza się następujące zmiany: 
1) wyrazy „Akademii Medycznej” zastępuje się wyrazami „Uniwersytetu Medycznego 

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”, 
2) w § 3 , tiret pierwszy, wyrazy „Prorektor ds. dydaktyczno¬wychowawczych” zastępuje 

się wyrazami „Prorektor ds. Studenckich”, 
3) w § 3, tiret drugi, po wyrazie „propozycji” skreśla się wyrazy „dyrektorów instytutów”. 

§ 2 
Ustala się tekst jednolity Regulaminu Nagrody im. Władysława Biegańskiego za wy-
bitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, który stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

R e k t o r 
prof. dr hab. Jacek Wysocki 
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Regulamin Nagrody im. Władysława Biegańskiego 
za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 

§ 1 
W Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ustanawia się 
indywidualne nagrody I i II stopnia za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze 
w procesie kształcenia medycznego. Pełna nazwa Nagrody brzmi: 
„Nagroda im. Władysława Biegańskiego za wybitne osiągnięcia dydaktyczno¬wychowawcze 
w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”. 
W dalszym ciągu niniejszego Regulaminu używa się skróconego określenia Nagroda. 

§ 2 
Nagrody przyznaje się nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie 
Medycznym i pracownikom szpitali klinicznych. 

§ 3 
Wnioski o przyznanie Nagrody składają: 
- Prorektor ds. Studenckich 
- Dziekani, po rozpatrzeniu propozycji kierowników katedr lub kierowników innych 

jednostek organizacyjnych. 
§ 4 

Nagrody przyznaje Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu i przedstawicieli samorządu 
studenckiego. 

§ 5 
Nagrody wręcza Rektor podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego. 

§ 6 
Zasadniczym kryterium zgłoszenia do Nagrody są osiągnięcia, które wiążą się z wpro-
wadzeniem nowych rozwiązań dydaktyczno-wychowawczych w Uczelni lub z rozwojem 
i doskonaleniem rozwiązań już istniejących w dziedzinie: celów, treści, form, metod oraz 
środków nauczania i wychowania. Kandydaci powinni posiadać odpowiednio długi staż 
pracy w Uczelni lub szpitalu klinicznym. 

§ 7 
Wniosek o Nagrodę powinien zawierać: imię i nazwisko zgłoszonego nauczyciela akade-
mickiego lub  pracownika szpitala klinicznego z określeniem tytułu i stopnia naukowego 
oraz stanowiska zajmowanego w Uczelni lub szpitalu klinicznym, okresu zatrudnienia 
w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu lub szpitalu 
klinicznym oraz okresu wykonywania funkcji nauczyciela akademickiego, dokładną 
charakterystykę osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych kandydata. 

§ 8 
W roku akademickim przyznaje się nie więcej niż trzy Nagrody. 

§ 9
Nagrodę przyznaje się corocznie. Rektor może w danym roku akademickim zmniejszyć 
liczbę przyznanych Nagród lub nie przyznać żadnej Nagrody. 
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§ 10 
Tej samej osobie Rektor może przyznać Nagrodę tylko dwukrotnie; ewentualne, ponowne 
przyznanie może mieć miejsce po upływie 2 lat. 

§ 11 
Nagroda nie może być przyznana za te same osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 

§ 12 
Nagroda I stopnia wynosi połowę Indywidualnej Nagrody Ministra, a nagroda II stopnia 
czwartą część Indywidualnej Nagrody Ministra. Wyróżniony nauczyciel akademicki poza 
nagrodą pieniężną otrzymuje dyplom i medal okolicznościowy. 

§ 13 
Wnioski o Nagrodę składa się w danym roku akademickim w terminie do 30 kwietnia. 
Wnioski zostają rozpatrzone przez Rektora w terminie do 31 maja. 
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Zał. nr 4
Uchwała nr 74/ 2009

Senatu Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

z dnia 27 maja 2009 roku
w sprawie zaopiniowania wniosków 

o Nagrodę im. Władysława Biegańskiego 
za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Senat działając na podstawie § 4 Regulaminu Nagrody im. Władysława Biegańskiego 
za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w Uniwersytecie Medycznym im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1
Senat w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniował wnioski o przyznanie Nagrody
im. Władysława Biegańskiego za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dla:

I stopnia  prof. dr. hab. Jacka Łuczaka
I stopnia  prof. dr. hab. Michała Musielaka
II stopnia  prof. dr. hab. Jerzego Głuszka.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R e k t o r
prof. dr hab. Jacek Wysocki
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Zał. nr 5
Uchwała nr 77/ 2009

Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
z dnia 27 maja 2009 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu Senackiej Komisji 
ds. Finansów i Zaopatrzenia

§ 1
Senat działając na podstawie § 38 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu, uchwala Regulamin Senackiej Komisji ds. Finansów
i Zaopatrzenia, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R e k t o r
prof. dr hab. Jacek Wysocki
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REGULAMIN SENACKIEJ KOMISJI
ds. FINANSÓW I ZAOPATRZENIA

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. KAROLA MARCINOWSKIEGO
W POZNANIU

§1
Podstawa prawna działania Komisji

1. Senacka Komisja ds. Finansów i Zaopatrzenia zwana dalej „Komisją” jest stałym
 zespołem roboczym Senatu, powołanym na podstawie § 38 Statutu Uniwersytetu
 Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zwanego dalej Uczelnią.
2. Komisja działa zgodnie z:
 – Statutem Uczelni
 – Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr  

  164 poz.1365 z późniejszymi zmianami)
 – Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie 

  szczegółowych zasad gospodarki fi nansowej uczelni publicznych (Dz. U. Nr 246,
        poz. 1796)

 – niniejszym Regulaminem.

§2
Zadania Komisji

 Do zadań Komisji należy:
1. opiniowanie rocznych planów rzeczowo-fi nansowych Uczelni,
2. opiniowanie zmian w planie rzeczowo-fi nansowym,
3. opiniowanie sprawozdania fi nansowego za rok sprawozdawczy,
4. rozpatrywanie i opiniowanie innych spraw dotyczących fi nansów i zaopatrzenia 

powierzonych przez Senat lub podjętych z własnej inicjatywy, a wynikających ze 
Statutu Uczelni.

§3
Skład Komisji

1. W skład Komisji wchodzą:
 – przewodniczący Komisji i jego dwóch zastępców
 – członkowie Komisji.
2. Senat określa skład Komisji i wyznacza z grona członków Senatu przewodniczącego.
3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja dokonuje wyboru dwóch zastępców przewod-

niczącego z grona członków Komisji w głosowaniu tajnym.
4. W posiedzeniu Komisji bierze udział Kwestor z głosem doradczym.

§4
Tryb pracy Komisji

1. Kadencja Komisji rozpoczyna się z dniem wyboru jej członków, a kończy się wraz 
z upływem kadencji Senatu.

2. Komisja działa do dnia wyboru członków nowej Komisji przez Senat nowej kadencji.
3. Pracami Komisji kieruje przewodniczący.
4. Do obowiązków przewodniczącego w szczególności należy:
 zwoływanie posiedzeń w zależności od potrzeb i przewodniczenie obradom, orga-

nizowanie prac Komisji,
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 informowanie Senatu o pracach Komisji
 przedstawianie Senatowi opinii i wniosków Komisji.
5. Przewodniczący może podejmować decyzje w sprawach współpracy z innymi Ko-

misjami Senackimi dla wykonania określonego zadania.
6. Przewodniczący, z tytułu pełnionej funkcji, jest odpowiedzialny wyłącznie przed 

Senatem.
7. Członkowie Komisji mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Komisji 

i przedstawiania na nich swoich opinii i poglądów.
8. Członkowie są zobowiązani do usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu 

Komisji przed przewodniczącym.
9. Członkom Komisji przysługuje prawo zgłaszania pod obrady Komisji spraw objętych 

zakresem jej działania.
10. Przewodniczący Komisji może zdecydować o zaproszeniu na posiedzenie Komisji 

innych osób, w celu złożenia wyjaśnień lub wyrażenia opinii.
11.  Przewodniczący ma prawo powoływać ekspertów lub konsultantów do spraw
 specjalistycznych, związanych z zadaniami Komisji.
12. Stanowiska Komisji ustalane są na jej posiedzeniach.
13. Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów osób obecnych na
 zebraniu. Jeżeli liczba głosów za i przeciw będzie równa, to głosem decydującym 

jest głos przewodniczącego lub jego zastępców. Głos wstrzymujący liczony jest jako 
głos na nie.

14. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
15. Obsługę administracyjną zapewnia Kwestura.

§5
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Senat.
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Zał. nr 6
Uchwała nr 95/2009

Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 35/2009 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie ustalenia tekstu
jednolitego uchwały nr 69/2006 Senatu Akademii Medycznej im. Karola Marcin-
kowskiego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie określenia szcze-
gółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, w tym trybu 
i warunków zwalniania – w całości lub w części – z tych opłat studentów lub doktoran-
tów, w szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy znaleźli 
się w trudnej sytuacji materialnej, Senat działając na podstawie art. 99 ustawy z dnia 
27.07.2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z póź. zm.) oraz 
§ 37 ust. 1 pkt. 14 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1
W załączniku do uchwały nr 35/09 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karo-
la Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 marca 2009 roku – Zasady pobierania 
opłat za świadczone usługi edukacyjne, wprowadza się następujące zmiany: w § 
5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „O formie wnoszenia płatności student zobowią-
zany jest poinformować dziekanat nie później niż w ciągu 7 dni przed rozpoczę-
ciem roku akademickiego.” § 8 drugie zdanie otrzymuje brzmienie: „O formie 
wnoszenia płatności należy poinformować dziekanat nie później niż w ciągu 
7 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego oraz złożyć oświadczenie o korzystaniu 
z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym. W § 8a ust. 3 otrzymuje brzmienie:
O formie wnoszenia płatności należy poinformować dziekanat nie później niż w ciągu
7 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego.

§2
1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R e k t o r
prof. dr hab. Jacek Wysocki
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Zał. nr 7
Uchwała nr 96/2009

Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie zmiany w Regulamie Studiów Doktoranckich 
Uniwersytetu Medycznego im.

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Senat działając na podstawie § 37 ust. 1, pkt 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1
W Regulamie Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu, stanowiącym załącznik do uchwały nr 148/2007 Senatu Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 września 2007 roku 
w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, wprowadza się następującą zmianę; § 4 ust. 
4 otrzymuje brzmienie: „W przypadku wcześniejszego zaliczenia wymaganych egzaminów 
i obrony pracy doktorskiej, uczestnik kończy studia doktoranckie z końcem miesiąca, 
w którym Rada Wydziału zatwierdziła uzyskanie stopnia doktora”.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R e k t o r
prof. dr hab. Jacek Wysocki
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Zał. nr 8
Uchwała nr 98/2009

Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu przyjęć na studia doktoranckie dla obywateli
Republiki Białorusi Senat działając na podstawie art. 196 ustawy z dnia 27 lipca 2005 
roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) uchwala, co 
następuje:

§ 1
Senat uchwala Regulamin przyjęć na studia doktoranckie dla obywateli Republiki Bia-

łorusi, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Traci moc uchwała nr 239/2004 Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie regulaminu przyjęć na studia dla 
obywateli Republiki Białorusi.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R e k t o r
prof. dr hab. Jacek Wysocki
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Regulamin przyjęć na studia doktoranckie dla obywateli Republiki Białorusi

1. Do studiowania na studiach doktoranckich dla obywateli Republiki Białorusi może 
być dopuszczona osoba, która posiada stopień magistra lub równorzędny – lekarz

 medycyny, lekarz stomatologii/lekarz dentysta z ukończonym stażem podyplomo-
wym, zgodnie z Ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r.

 (Dz.U.05.164.1365 z późn. zm.).
2. Studia doktoranckie prowadzone będą w trybie stacjonarnym, zgodnie z obowią-

zującym w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
regulaminem studiów doktoranckich.

3. Termin składania wniosków: do 30 czerwca danego roku. Wzór wniosku stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wydane w języku polskim lub uwierzy-
telnione przez tłumacza przysięgłego: wizę lub kartę pobytu albo inny dokument 
uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (potwierdzona 
kopia), odpis dyplomu ukończenia studiów, zaświadczenie o średniej ocen za cały 
okres studiów a także zgodę na pełnienie obowiązków promotora pracy doktor-
skiej podpisaną przez opiekuna u którego kandydat chce się doktoryzować, zgodę 
kierownika jednostki na przyjęcie doktoranta, oświadczenie kierownika jednostki 
dot. zapewnienia wypracowania obowiązkowego pensum, życiorys, informacje o do-
tychczasowej pracy zawodowej i naukowej, 2 fotografi e oraz kserokopię dokumentu 
poświadczającego prawo wykonywania zawodu (dot. lekarzy medycyny i lekarzy 
dentystów).

5. Kandydat zobowiązany jest złożyć egzamin kwalifi kacyjny z wybranej dyscypliny 
naukowej oraz języka polskiego potwierdzający, że jego przygotowanie oraz stopień 
znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. Eg-
zamin odbywa się w formie ustnej.

6. Komisję kwalifi kacyjną powołuje Rektor. W skład komisji kwalifi kacyjnej wchodzą:
a) Prorektor ds. nauki lub Dziekan Wydziału,
b) Kierownik Studiów Doktoranckich,
c) specjalista z dziedziny, w zakresie której doktorant chce podjąć studia doktoranckie,
d) lektor języka polskiego.
7. O kolejności przyjęć decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydatów, zgodnie 

z obowiązującym w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu systemem punktacji przyjęć, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 
regulaminu. Przy postępowaniu kwalifi kacyjnym pierwszeństwo będą mieli absol-
wenci kierunków medycznych.

8. Kandydata wyłonionego przez komisję kwalifi kacyjną zatwierdza Rektor.
9. Osoba przyjęta na studia doktoranckie dla obywateli Republiki Białorusi otrzyma

stypendium doktoranckie na podstawie złożonego wniosku, na zasadach obowią-
zujących obywateli polskich.

10. Kandydat musi posiadać polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub na-
stępstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską 
Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym 
Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu studiów. O liczbie przyznanych 
stypendiów decyduje corocznie Senat UM.
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11. Opiekunem doktoranta może być samodzielny pracownik Uczelni, któremu powinien 
pozostawać do zatrudnienia okres co najmniej czterech lat od momentu przyjęcia 
doktoranta na studia doktoranckie. W pozostałych przypadkach decyzję podejmuje 
Rektor.

12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 
przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Załącznik nr 1 do Regulaminu 
przyjęć na studia doktoranckie dla obywateli Republiki Białorusi

 WZÓR
 Data złożenia wniosku
 .........................................
 imię i nazwisko: ....................................................
 imię ojca : ....................................................
 data i miejsce urodzenia: ....................................................
 adres korespondencyjny : ....................................................
 telefon/e-mail : ....................................................

JM
Rektor Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 Uprzejmie proszę o przyjęcie na studia doktoranckie na zasadach dot. obywateli  
Białorusi w roku akademickim ................., w specjalności ........... na Wydziale ........... 
w Klinice/Zakładzie ........... Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego 
w Poznaniu, pod kierunkiem Pana/Pani ............Egzamin wstępny pragnę zdawać 
z języka ...........

 
 Uzasadnienie wniosku:
 (Należy podać zainteresowania naukowe, działalność w kołach naukowych, publikacje itp.)

Załączniki:
1. Wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (potwierdzona kopia).
2. Uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (przetłumaczony na 

język polski przez tłumacza przysięgłego).
3. Życiorys.
4. Zgoda na pełnienie obowiązków promotora pracy doktorskiej podpisaną przez opie-

kuna u którego kandydat chce się doktoryzować oraz zgodę kierownika jednostki 
na przyjęcie doktoranta.

5. Oświadczenie kierownika jednostki dot. zapewnienia wypracowania obowiązkowego 
pensum.

6. Zaświadczenie o średniej ocen za cały okres studiów (przetłumaczone na język 
polski przez tłumacza przysięgłego).

7. Kserokopia dokumentu poświadczającego prawo wykonywania zawodu (dot. lekarzy 
medycyny i lekarzy dentystów).

8. 2 fotografi e.
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 ....................................................
 podpis kandydata

ZAŁĄCZNIK NR 2
System punktacji przyjęć na Studia Doktoranckie 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

O kolejności przyjęć decyduje suma punktów:
1. Średnia ocen ze studiów: średnia x 2
 (po zaokrągleniu do pierwszego miejsca po przecinku) np. 3,82 to jest 3,8 x 2 = 7,6
2. Egzamin wstępny – przedmiot Oceny: 2,3,4,5
 – język Oceny: 2,3,4,5
 (Ocena 2 z przedmiotu lub języka dyskwalifi kuje)
 – ocena komisji dla kandydata 1 lub 2 pkt.
 (komisja ma do dyspozycji 10 pkt. na wszystkich kandydatów)
3. Punkty dodatkowe:
 publikacje – opublikowane lub przyjęte do druku w czasopismach recenzowanych 

(kserokopia publikacji lub potwierdzenie o przyjęciu pracy do druku podpisane przez 
redaktora naczelnego) po 1 pkt. max 2 pkt. komunikaty zjazdowe (potwierdzenie 
wystąpienia na konferencji lub kserokopia streszczenia z książki abstraktów) po 0,5 
pkt. max. 1 pkt. stypendium ministra (dyplom otrzymania stypendium – kserokopia) 
2 pkt. max. 2 pkt nagrody otrzymane na konferencjach towarzystw naukowych 
(dyplom nagrody – kserokopia) wyróżnienie pracy magisterskiej (potwierdzenie 
z Dziekanatu) po 1 pkt; max. 2 pkt. Medal Uczelni za Osiągnięcia w Nauce i Pracy 
Społecznej 2 pkt. 

R e k t o r
prof. dr hab. Jacek Wysocki
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Zał. nr 9
Uchwała nr 107 /2009

Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie ustalenia limitu przyjęć na I rok studiów na kierunek biotechnologia spe-
cjalność biotechnologia medyczna w roku akademickim 2009/2010 Senat działając na 
podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się następujące limity przyjęć na I rok studiów na kierunek biotechnologia spe-
cjalność biotechnologia medyczna w roku akademickim 2009/2010: biotechnologia; 
studia stacjonarne pierwszego stopnia – 12 osób, studia stacjonarne drugiego stopnia 
- 24 osoby, studia niestacjonarne pierwszego stopnia – 6 osób,

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R e k t o r
prof. dr hab. Jacek Wysocki
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Zał. nr 10
Uchwała nr 109/2009

Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie przekazania środków fi nansowych na rozwój bazy naukowej Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Senat działając na podstawie 
§ 37 ust. 1 pkt 14 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1
Senat zatwierdza uchwałę Senackiej Komisji ds. Nauki w sprawie przekazania środków 
fi nansowych na rozwój bazy naukowej Uczelni w wysokości 2 mln zł z funduszy na 
badania własne.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R e k t o r
prof. dr hab. Jacek Wysocki
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RADA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I 

Rada Wydziału Lekarskiego I obradowała w dniu 13 maja i 10 czerwca 2009 
roku.

W dniu 13 maja Rektor wręczył nominację na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego – przedłużenie o jeden rok – dr. hab. Ryszardowi Żukielowi z Katedry 
i Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii oraz na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego dr hab. Ewie Nowak-Markwitz. 

Dr hab. Danuta Ostalska-Nowicka przedstawiła podstawowe informacje 
w zakresie prawa patentowego – praw własności intelektualnej, przedsiębior-
czości spinoff i spinout.

Wyróżniono dyplomem pracę doktorską mgr biol. Justyny Turek-Plewy.

Rada Wydziału dokonała wyboru Komisji konkursowej w sprawie funkcji 
kierownika Katedry Endokrynologii Ginekologicznej.

Rada Wydziału Lekarskiego I, po przeprowadzeniu przewodu habilitacyjnego, 
nadała dr n. biol. Malwinie Czarny-Ratajczak, adiunktowi Katedry i Zakładu 
Genetyki Medycznej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycz-
nych w zakresie biologii medycznej oraz nadała dr n. med. Arlecie Kowala-
Piaskowskiej, adiunktowi Kliniki Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej III 
Katedry Pediatrii, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych 
w zakresie medycyny – pediatrii. 

Rada Wydziału nadała stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie 
medycyny lek. Magdzie Kopaczewskiej i lek. Husamowi Samara oraz stopień 
doktora nauk biologicznych w zakresie biologii mgr pedagog. Magdalenie 
Magierka-Krzysztoń i mgr biol. Justynie Turek-Plewa. Dokonano wyboru 
recenzentów prac doktorskich następujących osób: Barbary Bilińskiej, Ewy 
Duczmal, Piotra Gerstenbergera, Natalii Majewskiej, Marleny Filipowicz-
Malarowskiej, Marcina Rajewskiego i Izabeli Sworowskiej. Rada Wydziału 
dokonała wyboru komisji w sprawie prac doktorskich: Grażyny Bem, Beaty 
Buraczyńskiej, Doroty Jegierskiej, Agnieszki Koziołek, Michała Pawlaka, Olega 
Tyszkiwskiego i Pawła Uchmana. Wszczęto następujące przewody doktorskie: 
lek. Dagmary Adamczewskiej-Kociałkowskiej, mgr biotechn. Ilony Górskiej, 
mgr psychol. Natalii Guglas-Jankowiak i lek. Bartosza Żabickiego. 

W dniu 10 czerwca Dziekan wręczył dalsze powołanie na funkcje kierownicze:
prof. dr. hab. Jackowi Wachowiakowi, ordynatorowi – kierownikowi Kliniki 
Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej II Katedry; prof. dr. 
hab. Jackowi Brązertowi, ordynatorowi – kierownikowi Kliniki Położnictwa 
i Chorób Kobiecych Katedry Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Gineko-
logicznej; prof. dr hab. Janinie Markowskiej, ordynatorowi – kierownikowi 
Kliniki Onkologii Katedry Onkologii; p.o. kierownika Zakładu Dydaktyki 
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Anestezjologii i Intensywnej Terapii dr. n. med. Zbigniewowi Żaba oraz Po-
dyplomowego Studium Medycznego.

Zaopiniowano pozytywnie przedłużenie urlopu naukowego (bezpłatnego) na trzy 
miesiące lek. Mirosławowi Szczepańskiemu od 1.09.2009 r. do 30.11.2009 r.

Rada Wydziału zaakceptowała na funkcję pełnomocnika Dziekana Wydziału 
Lekarskiego I ds. pensum dr. hab. Grzegorza Dworackiego, kierownika Katedry 
Immunologii Klinicznej i dr. n. med. Przemysława Guzika z Katedry i Kliniki 
Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych.

Dziekan przedstawił sprawy Wydziałowego Zespołu Zapewnienia Jakości 
Kształcenia oraz Przewodnika dydaktycznego, a także poinformował o przy-
gotowaniach do obchodu Jubileuszu 90-lecia Wydziału Lekarskiego w roku 
kalendarzowym 2010.

Rada Wydziału jednomyślnie wypowiedziała się za wyróżnieniem następu-
jących prac doktorskich:

mgr. biotech. Mariusza Kaczmarka,

mgr. biol. Piotra Stolarczyka,

lek. Doroty Cieślak,

mgr anal. med. Teresy Pacyńskiej,

lek. Piotra Pałaszkiewicza.

Podano plan posiedzeń Rady Wydziału Lekarskiego I i Rady Wydziału 
Lekarskiego II: 

Wydział Lekarski I (14.10.2009, 18.11.2009,9.12.2009, 13.01.2010, 10.02.2010, 
10.03.2010, 24.03.2010 – wspólne posiedzenie Rady Wydziału Lekarskiego 
I i II – dydaktyczne, 14.04.2010, 12.05.2010, 9.06.2010)

Wydział Lekarski II (21.10.2009, 25.11.2009, 16.12.2009, 20.11.2010, 
17.02.2010, 17.03.2010, 24.03.2010, 21.04.2010, 19.05.2010, 16.06.2010).

Rada Wydziału wyraziła zgodę, żeby Kolegium Dziekańskie Wydziału 
Lekarskiego I od 11 czerwca 2009 do 30 września 2009 otrzymało upraw-
nienia Rady Wydziału Lekarskiego I dla ewentualnego załatwienia bardzo 
ważnych spraw.

Prof. dr hab. Andrzej Tykarski, Dziekan Wydziału Lekarskiego II przedstawił 
założenia i zasady reformy Uczelni. 

Rada Wydziału powzięła uchwałę o powołaniu na funkcję kierownika Katedry 
Endokrynologii Ginekologicznej dr. hab. Błażeja Męczekalskiego, kierownika 
Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej.

Na rozpisany konkurs na kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej 
nie zgłosił się żaden kandydat.
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Rada Wydziału Lekarskiego I, po przeprowadzeniu przewodu habilitacyjnego, 
nadała dr. n. med. Michałowi Błaszczyńskiemu, adiunktowi Katedry i Kliniki 
Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej stopień doktora habilitowanego.

Rada Wydziału nadała stopień naukowy doktora: lek. Piotrowi Pałaszkiewiczo-
wi nauk medycznych w zakresie medycyny, mgr anal. Teresie Pacyńskiej nauk 
medycznych w zakresie biologii medycznej, lek. Zenonowi Lewickiemu nauk 
medycznych w zakresie medycyny, lek. Marcie Sękowskiej nauk medycznych 
w zakresie medycyny, lek. Jowicie Rosada-Kurasińskiej nauk medycznych 
w zakresie medycyny, lek. Dorocie Cieślak nauk medycznych w zakresie 
medycyny, mgr. inż. biotechn. Mariuszowi Kaczmarkowi nauk biologicznych 
w zakresie biologii, mgr. biol. Piotrowi Solarczykowi nauk biologicznych 
w zakresie biologii, mgr fi zjoterapii Barbarze Bilińskiej nauk biologicznych 
w zakresie biologii, lek. Marcinowi Kormanowi nauk medycznych w zakresie 
medycyny, lek. Annie Sokolskiej nauk medycznych w zakresie medycyny i lek. 
Magdalenie Magnowskiej nauk medycznych w zakresie medycyny. Dokonano 
wyboru recenzentów prac doktorskich następujących osób: lek. Grażyny Bem, 
mgr fi zjot. Beaty Buraczyńskiej, lek. Barbary Kwineckiej-Dmitriew, mgr. pedag. 
Piotra Jałońskiego, mgr psych. Ewy Misterskiej, lek. Anny Blask-Osipa, lek. 
Michała Pawlaka, lek. Marii Buchwald-Rogalka, lek. Olega Tyszkiwskiego 
i lek. Pawła Uchmanna. Dokonano wyboru komisji w sprawie przewodu dok-
torskiego lek. Bartosza Żabickiego. Wszczęto następujące przewody doktorskie: 
mgr fi z. Magdaleny Błaszak, mgr inż. biotechn. Joanny Bydnej, lek. Joanny 
Harmuzińskiej-Turek, lek. Patrycji Marciniak. Zmieniono promotora pracy 
doktorskiej lek. Mirosława Szczepańskiego.
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RADA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO II

Posiedzenia Rady Wydziału odbyły się 20 maja i 17 czerwca 2009 roku.

W dniu 20 maja dopuszczono do kolokwium habilitacyjnego dr. n. med. Jacka 
Kaczmarczyka, ordynatora Oddziału Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa Lubu-
skiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego w Świebodzinie. 

Wszczęto przewód habilitacyjny dr. n. chem. Andrzeja Pławskiego z Instytutu 
Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu.

Nadano stopień naukowy doktora nauk medycznych z zakresu biologii medycz-
nej mgr Renacie Podkówka-Sieczka ze Studium Doktorackiego w Zakładzie 
Geriatrii i Gerontologii Katedry i Zakładu Patofi zjologii. 

Poparto wniosek w sprawie nadania tytułu naukowego profesora nauk me-
dycznych z zakresu medycyny prof. UM dr. hab. Ryszardowi Staniszewskiemu 
z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń II Katedry Chirurgii.

Prof. dr hab. Jan Pawlaczyk, przewodniczący Uczelnianego Zespołu ds. Zapew-
niania Jakości Kształcenia, przedstawił członkom Rady Wydziału zagadnienie 
ogólnouczelnianej ankietyzacji wykładów.

Dokonano wyboru komisji konkursowych w sprawie obsadzenia funkcji or-
dynatora – kierownika. 

1. W Klinice Neonatologii – komisja w składzie:

– prof. dr hab. Grzegorz H. Bręborowicz

– prof. dr hab. Jerzy Szczapa

– prof. dr hab. Marta Szymankiewicz-Bręborowicz

– prof. dr hab. Leszek Pawelczyk

– prof. UM dr hab. Zbigniew Friebe

– dr hab. med. Wiesław Markwitz

– pod przewodnictwem Dziekana

2. W Klinice Perinatologii i Ginekologii – komisja w składzie:

– prof. dr hab. Janusz Gadzinowski

– prof. UM dr hab. Zbigniew Friebe

– prof. dr hab. Jerzy Moczko

– prof. dr hab. Jerzy Szczapa

– prof. dr hab. Krzysztof Drews

– dr hab. med. Wiesław Markwitz 

– pod przewodnictwem Dziekana
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3. W Klinice Torakochirurgii – komisja w składzie:

– prof. UM dr hab. Marek Jemielity

– prof. UM dr hab. Halina Batura-Gabryel

– prof. dr hab. Zbigniew Kwias

– prof. dr hab. Wacław Majewski

– prof. dr hab. Michał Wojtalik

– prof. dr hab. Michał Drews

– pod przewodnictwem Dziekana.

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie zaproponowany skład komisji kon-
kursowych. 

Wszczęto następujące przewody doktorskie: mgr. inż. Michała Gniota, lek. dent. 
Zuzanny Ślebioda, lek. Karola Szymańskiego, lek. Lucyny Woźnickiej, lek. 
Leszka Niepolskiego, lek. stom. Małgorzaty Kuc-Michalskiej, mgr. biol. Pawła 
Gruszczyńskiego i lek. Katarzyny Motowidło. Dokonano wyboru recenzentów 
rozprawy doktorskiej lek. stom. Anny Król. 

Wybrano komisje oraz recenzentów następujących rozpraw doktorskich: lek. 
Karoliny Rabenda-Łąckiej, lek. Adama Chicheła, lek. stom. mgr. biol. Tomasza 
Karpińskiego, lek. Macieja Borejszy-Wysockiego, lek. Urszuli Grzywińskiej.

Członkowie Rady Wydziału zatwierdzili zaproponowany program  na kierun-
ku biotechnologia (studia II stopnia liczy 660 godzin na I roku (60 punktów 
ECTS) i 720 godzin na II roku (60 punktów ECTS) i na kierunku dietetyka 
(studia II stopnia to 905 godzin na I roku (60 pkt. ECTS) i 915 godzin na II 
roku (60 pkt. ECTS). 

Dziekan przedstawił (w załączeniu) Ranking Oceny Parametrycznej Jednostek 
w roku 2009 przygotowany przez Bibliotekę Główną naszej Uczelni.

W dniu 17 czerwca, w wyniku kolokwium habilitacyjnego, nadano stopień 
doktora habilitowanego z zakresu ortopedii i traumatologii dr. n. med. Jackowi 
Kaczmarczykowi, ordynatorowi Oddziału Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa 
Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego w Świebodzinie. Do-
konano wyboru komisji w sprawie rozprawy habilitacyjnej dr n. przyr. Marii 
Kozłowskiej-Skrzypczak, starszego wykładowcy w Katedrze i Klinice Hema-
tologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego i dr. n. med. Wojciecha 
Warchoła, adiunkta w Katedrze i Zakładzie Biofi zyki.

Nadano stopień doktora nauk medycznych z zakresu medycyny: lek. Mirosła-
wowi Czyżakowi, lek. Wojciechowi Słowińskiemu, lek. Sasha A. Bluvshteyn-
Walker, lek. Paulinie Klonowskiej-Woźniak, lek. Katarzynie Kostka-Jeziorny 
oraz z zakresu stomatologii lek. stom. Natalii Torlińskiej-Walkowiak i z za-
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kresu biologii medycznej mgr inż. Katarzynie Drobnik. Wszczęto następujące 
rozprawy doktorskie: mgr. Mariusza Sanockiego, lek. Mariusza Hena, lek. 
Marcina Ligowskiego, lek. Łukasza Spychalskiego, lek. Ewy Pszenicznej, lek. 
stom. Bartosza Liwenia, lek. stom. Ewy Konopka, lek. stom. Ewy Czechow-
skiej, lek. Macieja Bura, lek. Anieli Ratajewskiej, lek. Joanny Trojanowskiej, 
lek. Agnieszki Skiba, lek. dent. Moniki Hemerling, lek. Edyty Gurgul, lek. 
Jarosława Kasperczaka, lek. Tomasza Korbelaka, lek. Marty Tyszkiewicz. 
Dokonano wyboru recenzentów rozprawy doktorskiej lek. stom. Justyny 
Jurga, lek. Ziada El Ali, lek. stom. Joanny Tomaszewskiej. Wybrano komisje 
oraz recenzentów w sprawie następujących rozpraw doktorskich: lek. stom. 
Małgorzaty Kuc-Michalskiej, lek. stom. Anny Biczysko-Murawa, lek. stom. 
Anny Prymas i lek. stom. Anny Sójka. Zmieniono tytuł rozprawy doktorskiej 
lek. Stanisława Patryasa.

Dr hab. Michał Nowicki, pełnomocnik Dziekana ds. Analizy Pensum Dydak-
tycznego, omówił zasady rozliczenia pensum dydaktycznego (zał.).
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RADA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO

Posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego odbyły się 6 maja, 10 czerwca 
i 15 lipca 2009 roku.

W dniu 6 maja prof. dr hab. Jan Pawlaczyk, kierownik Pracowni Oceny Jako-
ści Kształcenia, przedstawił referat na temat: Ogólnouniwersyteckie badania 
jakości kształcenia – wykłady, koncentrując się na następujących sprawach:  

Jakość kształcenia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego.
Charakterystyka dotychczasowych badań ankietowych jakości kształcenia 
w Uniwersytecie.

Rezultaty rankingów szkół wyższych w Polsce.

Ramy prawne – jakość kształcenia w szkołach wyższych.

Realizacja Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego.

Narzędzia oceny jakości kształcenia.

Charakterystyka narzędzi.

Dlaczego ogólnouniwersyteckie badania ankietowe zapoczątkują wykłady?

Według pedagogów wykład konwencjonalny jest najczęściej stosowaną formą 
kształcenia i w wielu przypadkach – jedyną. 

Największym mankamentem wykładu konwencjonalnego jest brak sprzęże-
nia zwrotnego pomiędzy przekazującym informacje a studentami; obniża to 
efektywność nauki studentów.

Rozwinięcie tematu „wykład”.

Instrukcja przeprowadzenia ogólnouniwersyteckich badań ankietowych.

W dyskusji członkowie Rady Wydziału poruszyli sprawy dotyczące m.in. 
wysokiej absencji studentów na wykładach, braku prawidłowej współpracy 
na linii wykładowca – student, braku aktywności studentów i umiejętności 
zabierania głosu w dyskusji, hospitacji zajęć dydaktycznych i właściwej reakcji 
kierowników katedr i zakładów na przedstawiane uwagi i problemy. Poru-
szona została również kwestia domagania się przez studentów materiałów 
dydaktycznych z wykładów oraz ich dystrybucji przy pomocy internetu lub 
w formie materiałów drukowanych i kopiowanych. 

Prof. Jan Pawlaczyk zaprosił wszystkich do uczestnictwa w warsztatach 
i szkoleniach oraz konferencji naukowej w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni…” 
z udziałem ekspertów, poświęconym problematyce zajęć dydaktycznych pro-
wadzonych na uczelni wyższej.
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Rada Wydziału podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyzna-
czeniu promotora dla mgr farm. Katarzyny Kosickiej, asystenta w Katedrze 
i Zakładzie Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki.

Rada Wydziału podjęła uchwałę o wyznaczeniu recenzentów oraz uchwałę 
o powołaniu komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr biol. 
Marii Urbańskiej, asystentowi w Katedrze i Zakładzie Naturalnych Surowców 
Leczniczych i Kosmetycznych. 

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz 
uchwałę o powołaniu komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich 
dla dr chem. Matyldy Resztak, asystenta w Katedrze i Zakładzie Farmacji 
Fizycznej i Farmakokinetyki.

Rada Wydziału podjęła uchwałę o wyznaczeniu recenzentów oraz uchwałę 
o powołaniu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego dla mgr farm. 
Karoliny Zamiara z Podyplomowego Niestacjonarnego Studium Metodologii 
Badań Naukowych.

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej 
i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz uchwałę o powołaniu Komisji do 
przeprowadzenia obrony mgr farm. Ewy Witkowskiej-Banaszczak, asystenta 
w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji. 

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nagrodę Pol-
skiej Akademii Nauk dla zespołu w składzie: prof. dr hab. Wanda Baer-Du-
bowska, dr Michał Cichocki, dr Renata Mikstacka, dr Hanna Szaefer – Katedra 
Biochemii Farmaceutycznej.

Rada Wydziału nie poparła wniosku  o nagrodę Polskiej Akademii Nauk dla 
zespołu w składzie: prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska, dr  Krzysztof Kus, dr 
Anna Czubak – Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej.

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej 
ds. rozstrzygnięcia konkursu na kierownika Katedry i Zakładu Bakteriologii 
Farmaceutycznej. 

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie poparcia wniosku o urlop naukowy 
dla dr n. biol. Błażeja Rubisia – Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diag-
nostyki Molekularnej UMP.

Rada Wydziału podjęła uchwałę o zmianie brzmienia tematu rozprawy dok-
torskiej z „Laktony seskwiterpenowe w Helenium hoopesii L.” na „Laktony 
seskwiterpenowe w Helenium hoopesii A.Gray”.

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie powołania komisji do przeprowa-
dzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej mgr. farm. Macieja 
Stawny ze Studium Doktoranckiego przy Katedrze i Zakładzie Chemii Far-
maceutycznej.
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Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Niestacjonarnego Po-
dyplomowego Studium Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego.

Dr B. Urbaniak przedstawił informację na temat konferencji polsko-niemie-
ckiej w dniu 16 maja.

Poinformowano o projekcie nowej uchwały Senatu na temat spraw kadrowych 
(oceny, awanse, rotacja). 

Poruszono w trakcie posiedzenia także sprawy dotyczące: 

– działalności statutowo-naukowej (kwota przyznanych środków dla Wy-
działu, terminy rozliczeń, przyjęcie systemu losowego – każdy członek 
komisji otrzyma losowo wybrane 2 ankiety naukowe jednostki do wery-
fi kacji w celu ustalenia punktacji jako kryterium do przyznania środków 
na działalność statutową na r. 2009)

– komunikatu Centrum Badań i Rozwoju nt. fi nansowania badań nauko-
wych i prac rozwojowych – składanie wniosków

– stanowiska Naczelnej Rady Aptekarskiej

– konkursu im. Aurelii Baczko – na najwybitniejsze prace doktorskie 
w dziedzinie nauk biomedycznych 

– Międzynarodowej Konferencji naukowo-promocyjnej: „Żywność regio-
nalna i tradycyjna – aspekty surowcowe, technologiczne i ekonomiczne” 
– 25-26.11.2009 Olsztyn 

– Konkursów na stanowiska profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego – UM 
Lublin i Coll. Medicum UJ Kraków.

W dniu 10 czerwca Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia 
postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora prof. UM dr. hab. Mi-
chałowi H. Umbreitowi oraz uchwałę w sprawie wyznaczenia dwóch recen-
zentów. Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia recenzenta 
w postępowaniu o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego dla prof. 
dr hab. Elżbiety Nowakowskiej.

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie powołania Wydziałowej Komisji 
ds. przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora 
prof. UMK dr. hab. Jerzemu Krysińskiemu, kierownikowi Katedry i Zakładu 
Marketingu i Ustawodawstwa Farmaceutycznego Collegium Medicum, Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie powołania Wydziałowej Komisji 
ds. przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora 
prof. UMK dr. hab. Bronisławowi Grzegorzewskiemu, kierownikowi Katedry 
Biofi zyki Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
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Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony pracy 
doktorskiej, nadania stopnia doktora nauk farmaceutycznych i wyróżnienia 
rozprawy doktorskiej mgr farm. Ewy Witkowskiej-Banaszczak, asystenta 
Katedry i Zakładu Farmakognozji.

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego 
i wyznaczenia promotora dla mgr biol. Moniki Morąg, słuchacza Podyplo-
mowego Niestacjonarnego Studium Metodologii Badań Naukowych. Rada 
Wydziału podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego 
i  wyznaczenia promotora dla mgr farm. Moniki Seńczuk, słuchacza Studium 
Doktoranckiego przy Katedrze i Zakładzie Toksykologii. Rada Wydziału pod-
jęła uchwałę w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz powołania komisji do 
przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla mgr farm. Urszuli Skierskiej,  
asystenta w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej. 

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej 
i dopuszczenia jej do publicznej obrony, powołania Komisji do przeprowadze-
nia obrony mgr farm. Karoliny Zamiara z Podyplomowego Niestacjonarnego 
Studium Metodologii Badań Naukowych, mgr. farm. Leszka Dobrowolskiego, 
słuchacza Podyplomowego Niestacjonarnego Studium Metodologii Badań 
Naukowych. 

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie poparcia wniosku o urlop na-
ukowy dla mgr farm. Agnieszki Sobczak – asystenta w Katedrze i Zakładzie 
Chemii Farmaceutycznej i poparła wniosek o urlop naukowy dla mgr farm. 
Jana Matysiaka, asystenta Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Ana-
litycznej UMP.

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie poparcia wniosków o awan-
se na funkcje oraz w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie osób na: 
adiunkta w Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej i Biotech-
nologii Roślin, dr. n. farm. Marcina Ożarowskiego (zgoda na zwolnienie 
z wymogu posiadania specjalizacji: par. 75, ust. 4 i ust.3 pkt 3. – Statut 
UMP) na adiunkta w Katedrze i Zakładzie Bromatologii, dr n. med. Bogny 
Grygiel–Górniak (zgoda na zwolnienie z wymogu posiadania specjalizacji: 
par. 75, ust. 4 i ust. 3 – Statut UMP) na adiunkta w Katedrze i Zakładzie 
Chemii Farmaceutycznej, dr n. farm. Beatę Medenecką (zgoda na zwolnie-
nie z wymogu posiadania specjalizacji: par. 75, ust. 4 i ust. 3 pkt 3. – Statut 
UMP) na st. wykładowcę w Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej 
i Biotechnologii Roślin, dr n. farm. Annę Budzanowską (zgoda na zwolnienie 
z wymogu 3-letniego stażu pracy na stan. adiunkta lub wykładowcy: par. 76, 
ust. 2 i ust. 1 pkt. 4.b. – Statut UMP) na stanowisko wykładowcę w Katedrze 
i Zakładzie Farmakologii, mgr. anal. med. Przemysława Polcyna na asystenta 
w Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin, mgr 
biol. Małgorzatę Kikowską na  asystenta w Katedrze i Zakładzie Bromatologii, 
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mgr inż. Ilonę Górną na asystenta w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorga-
nicznej i Analitycznej, mgr chem. Monikę Darul na asystenta w Katedrze 
i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, mgr farm. Kingę Lange na 
asystenta w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji, mgr farm. Justynę Chanaj 
na asystenta w Katedrze i Zakładzie Farmakologii, mgr anal. med. Magda-
lenę Borowską na asystenta w Katedrze i Zakładzie Naturalnych Surowców 
Leczniczych i Kosmetycznych, lek. Małgorzatę Wilk na asystenta w Katedrze 
i Zakładzie Naturalnych Surowców Leczniczych i Kosmetycznych, mgr zdr. 
publ. Ewę Ławniczak na asystenta w Katedrze i Zakładzie Naturalnych Su-
rowców Leczniczych i Kosmetycznych, mgr zdr. publ. Sylwię Dankowską na 
asystenta w Katedrze i Zakładzie Technologii Chemicznej Środków Leczni-
czych, mgr. farm. Wojciecha Szczołko.

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia tematów prac ma-
gisterskich do realizacji w roku akademickim 2009/10, kierunki: farmacja 
i analityka medyczna (tematy prac licencjackich i magisterskich na kierunku 
kosmetologia po weryfi kacji i naniesieniu poprawek zostaną zatwierdzone na 
następnym posiedzeniu Rady Wydziału w lipcu). 

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej 
i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz powołania Komisji do przeprowa-
dzenia obrony mgr farm. Elizy Główka – doktorat cotutelle – Studium Dokto-
ranckie przy Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku. Rada Wydziału 
podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej 
do publicznej obrony oraz uchwałę w sprawie powołania Komisji do przepro-
wadzenia obrony mgr biol. Marii Urbańskiej, asystenta w Katedrze i Zakładzie 
Naturalnych Surowców Leczniczych i Kosmetycznych.

Przedstawiono nowe zasady Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich 
(formularze dostępne na stronie internetowej Wydziału).

Poinformowano o konkursie na najlepszą pracę magisterską dot. tradycyjnego 
leku roślinnego – organizatorzy Phytopharm Klęka i Czasopismo Aptekarskie.

Dziekan przedstawił pismo Prezesa Wielkopolskiej Rady Aptekarskiej dr. 
T. Bąbelka w sprawie łamania zasad etycznych przez nauczycieli akademickich 
– fi kcyjne podejmowanie się pełnienia funkcji kierownika apteki, uchwałę 
nr 298 z 23.04.2009 r. Prezydium PKA w sprawie udzielenia akredytacji dla 
kierunku kosmetologia studia I stopnia.

Dziekan złożył podziękowania dla organizatorów konferencji polsko–niemie-
ckiej, podkreślił wysoki poziomu naukowy konferencji oraz gremialny udział 
pracowników. 

W dniu 15 lipca 2009 r. prof. dr hab. Andrzej Tykarski, przewodniczący Sena-
ckiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych, Dziekan Wydziału Lekarskiego II, 
przedstawił główne założenia polityki kadrowej Uczelni, zwrócił uwagę na fakt, 
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iż jest to proces trudny i długofalowy, jednakże konieczny. Prof. A. Tykarski 
wskazał także na  trudności we wdrażaniu reformy z uwagi na różnorodność 
i specyfi kę każdego z Wydziałów. Jednocześnie zaznaczył, iż najmniej spraw 
trudnych i wymagających dużych zmian jest na Wydziale Farmaceutycznym. 
Następnie zwrócił uwagę m.in. na właściwy rozdział zadań dydaktycznych, 
potrzebę zabezpieczenia wykonania pensum, możliwość przesunięcia pro-
wadzonych zajęć dydaktycznych z jednej jednostki do innej mającej problem  
z wykonaniem pensum. Zaproponował zajęcia fakultatywne jako jedno 
z rozwiązań dla jednostek nie wypełniających pensum dydaktycznego oraz 
podkreślił potrzebę zwiększenia oferty dydaktycznej w języku angielskim. 
Uwypuklił również rolę i kompetencje kierownika jednostki w opiniowaniu 
na drodze awansów stanowiskowych. Apelował o zmniejszenie liczby tzw.  
wiecznych asystentów podając możliwość przechodzenia na etat adiunkta. 
W toku ogólnej dyskusji członkowie Rady Wydziału poruszali sprawy doty-
czące m.in. wydłużającej się drogi uzyskiwania stopni naukowych; podejmo-
wana tzw. drugich etatów w innych szkołach wyższych, aptekach, fi rmach 
farmaceutycznych; potrzebę wolnego rynku w zakresie wyboru przez studenta 
zajęć fakultatywnych; wyrażania zgody przez kierownika na przechodzenie 
pracownika naukowego z jednej jednostki do innej; zatrudnianie asysten-
tów na umowy na czas określony; nowych zasad przygotowania i obliczania 
pensum dydaktycznego. 

Rada Wydziału podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu 
naukowego profesora prof. UMK dr. hab. Bronisławowi Grzegorzewskiemu 
oraz uchwały o wyznaczenie dwóch recenzentów.

Rada Wydziału podjęła uchwałę o przyjęciu publicznej obrony pracy dok-
torskiej, o nadaniu stopnia doktora nauk farmaceutycznych, specjal. nauk.: 
chemia leków oraz uchwałę o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej mgr. farm. 
Leszeka Dobrowolskiego – Podyplomowe Niestacjonarne Studium Metodologii 
Badań Naukowych.

Rada Wydziału podjęła uchwałę o przyjęciu publicznej obrony pracy dok-
torskiej, o nadaniu stopnia doktora nauk farmaceutycznych specj. nauk. 
fi tochemia: mgr biol. Marii Urbańskiej, asystentowi w Katedrze i Zakładzie 
Naturalnych Surowców Leczniczych i Kosmetycznych oraz o nadaniu stopnia 
doktora nauk farmaceutycznych, specj. nauk. historia farmacji oraz uchwałę 
o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej mgr farm. Karoliny Zamiara – Podyplo-
mowe Niestacjonarne Studium Metodologii Badań Naukowych.

Rada Wydziału podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego i wy-
znaczeniu promotora dla rozprawy mgr inż., mgr farm. Tomasza Stefańskiego 
– słuchacza Studium Doktoranckiego przy Katedrze i Zakładzie Technologii 
Chemicznej Środków Leczniczych. Rada Wydziału podjęła uchwałę o wyzna-
czeniu recenzentów w przewodzie doktorskim:
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mgr. farm. Jędrzeja Przystanowicza, asystenta Katedry i Zakładu Toksykologii.  
Rada Wydziału podjęła uchwałę o wyznaczeniu recenzentów oraz o powołaniu 
komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr farm. Agnieszki 
Sobczak, asystenta w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej i mgr. 
farm. Przemysława Zalewskiego, asystenta w Katedrze i Zakładzie Chemii Far-
maceutycznej. Rada Wydziału podjęła uchwałę o przyjęciu publicznej obrony 
pracy doktorskiej, uchwałę o nadaniu stopnia doktora nauk farmaceutycznych, 
specj.nauk. technologia postaci leku oraz o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej 
mgr farm. Elizy Główka – doktorat cotutelle – Studium Doktoranckie przy 
Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku.

Rada Wydziału podjęła uchwałę o poparciu wniosku o urlop naukowy 
(3-miesięczny) – dr n. farm. Paweł Grobelny – Katedra i Zakład Technologii 
Postaci Leku UMP.

Rada Wydziału podjęła uchwałę o poparciu awansów na następujące funkcje  
oraz o wyrażeniu zgody na zmianę charakteru zatrudnienia osób:

– dr n. farm. Anna Paszel na adiunkta w Katedrze i Zakładzie Chemii 
Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej

– dr n. farm. Ewa Totoń na adiunkta w Katedrze i Zakładzie Chemii Kli-
nicznej i Diagnostyki Molekularnej

– mgr Hanna Wosicka na asystenta w Katedrze i Zakładzie Technologii 
Postaci Leku

– mgr Magdalena Olejniczak–Rabinek na asystenta w Katedrze i Zakładzie 
Technologii Postaci Leku.

Rada Wydziału podjęła uchwałę o poparciu kandydatury prof. dr hab. Elżbiety 
Nowakowskiej na stanowisko profesora zwyczajnego.

Rada Wydziału podjęła uchwałę o zatwierdzeniu tematów prac licencjackich 
i magisterskich do realizacji w r. akad. 2009/10 na kierunku: kosmetologia.

Rada Wydziału podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na:

– wprowadzenie do programu V roku przedmiotu: „Practical Pharmacy in 
an open and hospital pharmacy” w wym. 75 godz od r. akad. 2009/10

– zakończenie nauczania przedmiotu „Pharmaceutical Technology” egza-
minem po IV roku z zachowaniem łącznego wymiaru 330 godz. prze-
znaczonych na zrealizowanie nauczania przedmiotu Pharmaceutical 
Technology I i II.

Rada Wydziału podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na zwiększenie liczby 
godzin dydaktycznych z przedmiotu biotechnologia – o 15 godzin ćwiczeń 
praktycznych (wniosek prof. S. Sobiaka, kierownika Katedry Technologii 
Chemicznej Środków Leczniczych).
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Rada Wydziału podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na: zmiany w dydaktyce na 
kier. analityka medyczna zatwierdzone w roku akad. 2008/2009 do realizacji 
od roku 2009/2010: (sprawy zreferowała prof. dr hab. Barbara Zielińska-Psuja 
– Prodziekan ds. kierunku analityka medyczna).

III rok OAM

Analityka ogólna i techniki pobierania materiału – zwiększono o 15 godz. 
liczbę wykładów

Biochemia kliniczna – przeniesiono z IV roku na III rok i zwiększono o 15 
godz. seminariów (15/15/60)

Biologia molekularna – przeniesiono z III na IV rok (15/15/30)

Chemia kliniczna – przeniesiono z IV na III rok

Propozycja zmian w programie nauczania:

Serologia grup krwi i transfuzjologia – prośba o zwiększenie o 5 godzin wy-
kładów z 15 do 20 (20/45)

Zmiana systemu zapisywania się na prace magisterskie – wybór tematów 
a nie katedr, ranking średnich – warunek kolejności wyboru tematu pracy 
magisterskiej przez studenta.

Fakultety – wybór w obrębie pierwszych dwóch lat a następnie lat 3-5.

Nowe fakultety

Podstawy internetu – 15 godz., fakultet przeznaczony dla zainteresowanych 
studentów, bez względu na rok studiów.

Statystyka w praktyce medycznej – 15 godz., fakultet przeznaczony dla stu-
dentów po podstawowym kursie ze statystyki.

Biostatystyka – metody zaawansowane, 15 godz., fakultet przeznaczony dla 
studentów po podstawowym kursie ze statystyki.

Mikroskop w diagnostyce nowotworów – 15 godz., po zakończeniu przedmiotu 
patomorfologia.

Nowi wykładowcy

Immunologia II rok – dr hab. Jan Sikora

Cytologia kliniczna III rok – prof. dr hab. Przemysław Majewski

Immunologia kliniczna IV rok – dr hab. Jan Sikora

Hematologia laboratoryjna IV rok – prof. dr hab. Mieczysław Komarnicki 

Zgodę na prowadzenie zajęć z przedmiotów kierunkowych w roku akademi-
ckim 2009/2010 przez nauczycieli nie będących samodzielnymi pracownikami 
nauki otrzymali:
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– Serologia grup krwi i transfuzjologii – lek. Hanna Skalisz

– Organizacja ochrony zdrowia – dr. n. farm. Leszek Bartkowiak 

– Etyka zawodowa – dr. n. farm. Leszek Bartkowiak. 

Prof. UM dr hab. F. Główka omówił sprawę intensyfi kacji działań promo-
cyjnych dot. programu PharmD a Dziekan zaanonsował promocję nowego 
kierunku podczas obrad konferencji Dziekanów wydziałów farmaceutycznych 
frankofońskich, w której weźmie udział w listopadzie br. Poinformowano 
o propozycji organizacji nowego biura rekrutacyjnego w USA – wizyta Pani prof. 
Anny Ratki, (Professor and Chair, Department of Pharmaceutical Sciences, 
Irma Lerma Rangel College of Pharmacy, Texas A&M Health Science Center) 
w pierwszych dniach października br. 

Dziekan przedstawił:

– ranking jednostek Wydziału wg uzyskanych punktów z tytułu działal-
ności naukowej, przedstawiając analizę bibliometryczną (zwrócił uwagę 
na spadek liczby publikacji naukowych przypadających na 1 pracownika 
naukowego) wyniki rekrutacji na Studium Doktoranckie

– Pismo Prorektora ds. Studenckich w sprawie nie wliczania godzin przepra-
cowanych jako Promotor Słuchacza Studium Doktoranckiego do pensum 
dydaktycznego

– oferta współpracy z Uniwersytetem Campo Grande w Brazylii (głównie 
w zakresie roślin leczniczych).



50  Biuletyn Informacyjny nr 3/150

RADA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

Posiedzenia Rady Wydziału odbyły się 11 maja i 8 czerwca 2009 roku. 

W dniu 11 maja Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora 
nauk medycznych w zakresie medycyny mgr Magdalenie Jendraszak i mgr 
Monice Kaczmarek. 

Rada Wydziału podjęła uchwały o przyjęciu i dopuszczeniu do publicznej 
obrony rozpraw doktorskich: lek. Aliny Kanikowskiej, mgr Marty Mumot 
i mgr. Piotra Wilkosza. 

Rada Wydziału podjęła uchwałę o dopuszczeniu do dalszych etapów prze-
wodu doktorskiego oraz wybrała recenzentów pracy doktorskiej lek. Jerzego 
Nazara. Rada Wydziału wszczęła przewód doktorski i wybrała promotora lek. 
Tomasza Kozłowskiego.

Rada Wydziału wybrała komisję konkursową w związku z ogłoszonym konkur-
sem na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Klinice Chirurgii Kręgosłupa, 
Ortopedii Onkologicznej i Traumatologii.

Rada Wydziału wyraziła zgodę na przedłużenie zatrudnienia: 

– lek. Joanny Gadzinowskiej-Szczucińskiej w charakterze asystenta 
w Katedrze Profi laktyki Zdrowotnej 

– mgr Mai Strzeleckiej w charakterze asystenta w Katedrze Profi laktyki 
Zdrowotnej 

– mgr Magdaleny Brodzińskiej w charakterze instruktora – nauczyciela 
zawodu w Katedrze Profi laktyki Zdrowotnej

– dr Doroty Warzechy w charakterze starszego wykładowcy w Katedrze 
i Klinice Rehabilitacji 

– dr Bereniki Wruk w charakterze asystenta w Katedrze i Klinice Rehabi-
litacji 

– mgr Mai Stanisławskiej-Kubiak w charakterze asystenta w Zakładzie 
Psychologii Klinicznej 

– mgr. Marka Dąbrowskiego w charakterze asystenta w Katedrze Ratow-
nictwa Medycznego 

– mgr Lucyny Gacek w charakterze instruktora – nauczyciela zawodu 
w Pracowni Praktyki Pielęgniarskiej Katedry Pielęgniarstwa 

– mgr Aleksandry Głowackiej w charakterze instruktora – nauczyciela 
zawodu w Pracowni Praktyki Pielęgniarskiej Katedry Pielęgniarstwa 

– mgr Justyny Szczygielskiej w charakterze instruktora – nauczyciela za-
wodu w Pracowni Praktyki Pielęgniarskiej Katedry Pielęgniarstwa
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– mgr Joanny Sosnowskiej w charakterze instruktora – nauczyciela zawodu 
w Zakładzie Praktycznej Nauki Zawodu

– mgr Małgorzaty Wojciechowskiej w charakterze instruktora – nauczyciela 
zawodu w Zakładzie Praktycznej Nauki Zawodu 

– mgr Hanny Werc w charakterze instruktora – nauczyciela zawodu 
w Zakładzie Praktycznej Nauki Zawodu 

– mgr Jolanty Sielskiej w charakterze asystenta w Zakładzie Organizacji 
i Zarządzania

– prof. UM dr. hab. Piotra Stępniaka na stanowisku profesora nadzwyczaj-
nego w Zakładzie Organizacji i Zarządzania

– dr. Jacka Łukomskiego w charakterze asystenta w Zakładzie Organizacji 
i Zarządzania 

– dr. Jana Nowomiejskiego w charakterze adiunkta w Zakładzie Organizacji 
i Zarządzania 

– mgr Ewy Jakubek w charakterze asystenta w Zakładzie Organizacji 
i Zarządzania

– mgr Anny Frankowskiej w charakterze asystenta w Zakładzie Organizacji 
i Zarządzania 

– mgr Elizy Dąbrowskiej w charakterze asystenta w Zakładzie Organizacji 
i Zarządzania 

– dr. Grzegorza Zwierzchowskiego w charakterze asystenta w Zakładzie 
Elektroradiologii.  

Rada Wydziału wyraziła zgodę na zatrudnienie mgr Iwony Nowakowskiej 
w charakterze asystenta w Zakładzie Organizacji i Zarządzania i dr Edyty 
Kinel w charakterze asystenta w Katedrze i Klinice Rehabilitacji. Rada Wy-
działu wyraziła zgodę na przedłużenie zatrudnienia prof. dr. hab. Bogusława 
Pawlaczyka. 

Rada Wydziału wyraziła zgodę na udzielenie urlopu naukowego dr. Marcinowi 
Żarowskiemu z Katedry i Kliniki Neurologii Wieku Rozwojowego. 

Rada Wydziału zatwierdziła programy nauczania na kierunkach: Pielęgniar-
stwo, Położnictwo, Zdrowie Publiczne, Fizjoterapia. 

Dr Magdalena Sobieska przedstawiła informacje dotyczące kształcenia na 
kierunku Fizjoterapia – studia anglojęzyczne. 

Rada Wydziału podjęła uchwałę o skróceniu czasu trwania studiów tzw. 
„pomostowych” dla pielęgniarek i położnych:
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Pielęgniarstwo 

– z 4 semestrów na 3 semestry (lub 2410 godz.) dla absolwentów 2-letnich 
medycznych szkół zawodowych 

– z 3 semestrów na 2 semestry (lub 1984 godz.) dla absolwentów 2,5-letnich 
medycznych szkół zawodowych

– z 3 semestrów na 2 semestry dla absolwentów 3-letnich medycznych szkół 
zawodowych.

Położnictwo 

– z 3 semestrów na 2 semestry (lub 1086 godz.) dla absolwentów 2,5-letnich 
medycznych szkół zawodowych.

Rada Wydziału podjęła uchwałę o wynagrodzeniach za przeprowadzanie 
egzaminów i zaliczeń na studiach niestacjonarnych.

W dniu 8 czerwca Rada Wydziału podjęła uchwały o nadaniu stopnia doktora 
nauk medycznych, w zakresie medycyny: lek. Alinie Kanikowskiej, mgr Marcie 
Mumot, lek. Stanisławowi Piłacińskiemu, mgr Joannie Stanisławskiej, mgr. 
Piotrowi Wilkoszowi. Rada Wydziału podjęła uchwały o przyjęciu i dopusz-
czeniu do publicznej obrony rozpraw doktorskich: mgr Marty Czarneckiej,  
mgr Krystyny Kois-Jaźwiec, lek. Jerzego Nazara, mgr Urszuli Polak i lek. Ewy 
Wilczyńskiej. Rada Wydziału podjęła uchwały o dopuszczeniu do dalszych 
etapów przewodu doktorskiego oraz wybrała recenzentów prac doktorskich  
mgr Ewy Kempka-Dobra i mgr Edyty Kurzepa-Hasan. Rada Wydziału podję-
ła uchwały o wyborze komisji w sprawie przewodów doktorskich: lek. Marii 
Buczyńskiej-Górnej i mgr Doroty Mocarskiej. 

Rada Wydziału wszczęła przewód doktorski i wybrała promotora dla: mgr. 
Marcina Litoborskiego, mgr Magdaleny Peszyńskiej, lek. Marcina Warota 
i lek. Michała Wiktora. 

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek o powołanie dr. hab. An-
drzeja Nowakowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Klinice 
Chirurgii Kręgosłupa, Ortopedii Onkologicznej i Traumatologii. Rada Wy-
działu wyraziła zgodę na przedłużenie zatrudnienia: 

– mgr Katarzyny Ohnsorge w charakterze nauczyciela zawodu w Zakładzie 
Elektroradiologii 

– mgr Lucyny Kasprzyk w charakterze nauczyciela zawodu w Zakładzie 
Elektroradiologii

– dr. Artura Kostrzewy w charaketerze asystenta w Katedrze Biologii 
Ochrony Środowiska 

– mgr. Mariana Majchrzyckiego w charakterze nauczyciela zawodu w Ka-
tedrze i Klinice Rehabilitacji
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– dr Aleksandry Fryś w charakterze asystenta w Katedrze Nauk Społecznych 

– mgr Urszuli Bauerfeind w charakterze asystenta w Katedrze Pielęgniar-
stwa Pediatrycznego 

– mgr Barbary Glapy w charakterze asystenta w Katedrze Pielęgniarstwa 
Pediatrycznego

– dr Moniki Matackiej w charakterze asystenta w Zakładzie Organizacji 
i Zarządzania 

– dr. Witolda Cholewińskiego w charakterze asystenta w Zakładzie Elek-
troradiologii 

– dr. hab. Andrzeja Roszaka w charakterze adiunkta w Zakładzie Elektro-
radiologii 

– mgr Mirosławy Kaszkowiak w charakterze asystenta w Katedrze Biologii 
i Ochrony Środowiska 

– mgr. Krzysztofa Kaszkowiaka w charakterze asystenta w Katedrze Biologii 
i Ochrony Środowiska 

– dr. Tomasza Rzepińskiego w charakterze asystenta w Katedrze Biologii 
i Ochrony Środowiska 

– lek. Anity Rokowskiej-Waluch w charakterze asystenta w Zakładzie 
Profi laktyki Chorób Skóry 

oraz na zatrudnienie: 

– dr. Tomasz Kubackiego w charakterze asystenta w Katedrze Biologii 
i Ochrony Środowiska

– dr. Dariusza Samulaka w charakterze asystenta w Katedrze Zdrowia 
Matki i Dziecka 

– dr. hab. Mirosława Skarżyńskiego w charakterze adiunkta w Zakładzie 
Organizacji i Zarządzania 

– dr Magdaleny Sobieskiej w charakterze starszego wykładowcy w Katedrze 
Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji

– dr. Rafała Wójciaka w charakterze adiunkta w Zakładzie Psychologii 
Klinicznej 

– dr Joanny Kaźmierskiej w charakterze adiunkta w Zakładzie Elektrora-
diologii 

– dr Małgorzaty Posłusznej w charakterze starszego wykładowcy w Zakła-
dzie Edukacji. 
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Rada Wydziału zatwierdziła podział funduszy na działalność statutową na 
rok 2009. 

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek o wyłączenie z Katedry 
Ratownictwa Medycznego Zakładu Medycyny Ratunkowej. 

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek o powołanie Podyplomo-
wego Studium „Zarządzanie przez jakość w ochronie zdrowia”. 
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 18 maja 2009 r.
 zmarła

ś. † p.

Prof. dr hab. med.
Irena Westfal

emerytowany profesor, 
wieloletni kierownik Kliniki Ftyzjatrii 

Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu, zasłużony lekarz i nauczyciel akademicki, 

wychowawca młodzieży i kadry naukowej, 
członek wielu towarzystw naukowych.

Rodzinie Zmarłej

składamy wyrazy najgłęszego 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 głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 maja 2009 r. 
zmarł

ś. † p.

Profesor zwyczajny dr hab. n. farm.
Bohdan Drożdż

Kierownik Ogrodu Farmakognostycznego w latach 1970-1981
Kierownik Katedry i Zakładu Roślin Leczniczych w latach 1981-1996
Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego w latach 1981-1984
Promotor pierwszego Doktoratu Honoris Causa na Wydziale 

Farmaceutycznym w Poznaniu w roku 1985,
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi w 1975 r.,

Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski w 1979 r.,
Srebnym i Złotym Medalem im. Heyrowskiego

Czechosłowackiej Akademii Nauk w latach: 1979, 1984 i 1985,
Nagrodą Wojewódzką za całokształt działalności 

w dziedzinie fi tochemii w roku 1986.

Zmarły był wybitnym naukowcem 
i nauczycielem akademickim, wychowawcą wielu pokoleń 

farmaceutów. 

Pogrzeb odbędzie się 1 czerwca 2009 o godz. 12.20 na 
Cmenarzu Junikowo.

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


