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Z SENATU 
 
Posiedzenia Senatu odbyły się 26 stycznia i 23 lutego 2011 roku.  
W dniu 26 stycznia Senat: 
− zatwierdził regulaminy rad społecznych szpitali klinicznych  
− zmienił nazwę Katedry Pielęgniarstwa Pediatrycznego na Katedra 

Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa Pediatrycznego  
− wyraził zgodę na utworzenie Podyplomowego Studium Edukacja dla 

Bezpieczeństwa  
− zatwierdził Regulamin Podyplomowego Studium Przygotowania 

Pedagogicznego oraz Regulamin Podyplomowego Studium 
Arteterapii  

− ustalił terminy egzaminów wstępnych, składania dokumentów na  
I rok studiów na rok akademicki 2011/2012 oraz terminy ogłoszenia 
list rankingowych i list przyjętych na   studia  

− uchwalił zasady przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów 
olimpiad stopnia centralnego w kolejnych trzech latach akademickich - 
2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015  

− ustalił sposób przeliczania uzyskanego wyniku z egzaminu maturalnego 
zdawanego na poziomie rozszerzonym na poziom podstawowy dla 
kandydatów na studia w roku akademickim 2011/2012  

− uchwalił zmiany w Regulaminie Studiów  
− wyraził zgodę na podjęcie starań o wprowadzenie na Wydziale 

Lekarskim II kierunku studiów optometria i na utworzenie na 
Wydziale Nauk o Zdrowiu kierunku unikatowego terapia zajęciowa. 

  

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego: 

− dr. hab. Roberta Spaczyńskiego z Kliniki Niepłodności i Endokrynologii 
Rozrodu Katedry Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej  

− dr. hab. Grzegorza Mielcarza z Zakładu Biochemii Klinicznej  
i Medycyny Laboratoryjnej  

− dr. hab. Anny Surdackiej z Kliniki Stomatologii Zachowawczej  
i Periodontologii.  

Senat wyraził zgodę na przedłużenie o jeden rok mianowania na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego dla: 

− dr. hab. Tomasza Kościńskiego, prof. UM, z Katedry i Kliniki 
Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej 
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− dr. hab. Ryszarda Marciniaka, prof. UM, z Katedry i Kliniki 
Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej  

− dr. hab. Jacka Szmeji, prof. UM, z Katedry i Kliniki Chirurgii 
Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej. 

 

Senat wyraził zgodę na: 
− powołanie prof. dr. hab. Stanisława Nowaka na kierownika Katedry  

Neurochirurgii i Neurotraumatologii  
− powołanie prof. dr. hab. Stanisława Nowaka na ordynatora-

kierownika Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii  
− wyraził zgodę na udzielenie urlopu bezpłatnego – dr. Norbertowi 

Rehlisowi. 
 

W dniu 23 lutego Senat wyraził zgodę na: 
− zmianę planu rzeczowo-finansowego na rok 2010  
− zmiany w Statucie Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego. 
 

Senat: 
− pozytywnie zaopiniował Regulamin wynagradzania i przyznawania 

nagrody rocznej dla kierowników zakładów opieki zdrowotnej, dla 
których podmiotem, który je utworzył jest Uniwersytet Medyczny 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  

− uchwalił zmiany w Regulaminie Senackiej Komisji ds. Wydawnictw 
Uczelnianych oraz Plan Wydawniczy na rok akademicki 2010/2011 

− wyraził zgodę na powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na 
rok akademicki 2011/2012 

− uchwalił zmiany w zasadach rekrutacji na I rok studiów w roku 
akademickim 2011/2012 

− wyraził zgodę na przekształcenie Zakładu Geriatrii i Gerontologii  
w Katedrę Geriatrii i Gerontologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz 
na utworzenie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Zakładu Bioniki  
i Bioimpedancji.  

 

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie na stanowisko 
profesora  nadzwyczajnego: 

− dr hab. n. med. Hanny Krauss w Katedrze i Zakładzie Fizjologii  
− dr hab. n. med. Katarzyny Ziemnickiej w Katedrze i Klinice 

Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych. 
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Senat wyraził zgodę na powołanie: 
− prof. dr. hab. Jacka Wysockiego na kierownika Katedry 

Profilaktyki Zdrowotnej  
− dr hab. Krystyny Jaracz na kierownika Katedry Pielęgniarstwa  
− prof. dr. hab. Krzysztofa Wiktorowicza na kierownika Katedry 

Biologii i Ochrony Środowiska.  
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RADA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I 
 

 
Posiedzenia Rady Wydziału odbyły się 12 stycznia i 9 lutego 2011 roku.    
W dniu 12 stycznia JM Rektor prof. dr hab. J. Wysocki i Dziekan 

Wydziału Lekarskiego I prof. UM dr hab. R. Marciniak wręczyli: 
− powołanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. 

Radosławowi Kaźmierskiemu, kierownikowi Kliniki Neurologii  
i Chorób Naczyniowych Katedry Neurologii 

− stypendia Ministra Zdrowia za osiągnięcia w nauce na rok 2010/2011: 
Janowi Tuzelowi (studentowi II roku WLI), Agacie Peikow (studentce 
IV roku WLI), Łukaszowi Paschke (studentowi V roku WLI)  
i Joannie Głowskiej (studentce VI roku WLI). 

Rada Wydziału powzięła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora 
nauk medycznych w zakresie biologii medycznej dr. hab. Pawłowi 
Jagodzińskiemu, kierownikowi Katedry i Zakładu Biochemii i Biologii 
Molekularnej.  

Rada Wydziału powzięła uchwałę o dalszym zatrudnieniu na ¼ etatu  
w roku kalendarzowym 2011 dr. hab. Romana Meissnera w Katedrze  
i Zakładzie Historii Nauk Medycznych. 

Rada Wydziału powzięła uchwałę o przedłużeniu umowy na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego (od 1.03.2011 r. do 29.02.2012) w Katedrze  
i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej: 

− dr. hab. Tomaszowi Kościńskiemu, prof. UM 
− dr. hab. Ryszardowi Marciniakowi, prof. UM 
− dr. hab. Jackowi Szmeji, prof. UM. 
Rada Wydziału powzięła uchwałę o powołaniu na stanowisko profesora 

nadzwyczajnego w Katedrze i Klinice Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu 
Katedry Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej dr. hab. 
Roberta Spaczyńskiego. 

Poinformowano o powołaniu dr. hab. Przemysława Guzika na pełnomocnika 
ds. wdrażania „e-learning”. 

Członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i członek zespołu obszaru 
studiów medycznych, dr hab. Andrzej Marszałek, prof. UMK zapoznał Radę 
Wydziału ze zmianami w opisie standardów kształcenia i z budową 
programów studiów dla nauk medycznych. 

Dr hab. Grzegorz Dworacki, pełnomocnik Dziekana WL I ds. pensum 
dydaktycznego, zwrócił się z prośbą do niektórych jednostek o wyjaśnienie 
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niewykonania pensum (zgodnie z życzeniem Dziekana po posiedzeniu RWL  
I zostanie wysłane pismo do tych jednostek). 

Dziekan prof. UM R. Marciniak zapoznał zebranych z pismem pani 
Minister Szkolnictwa Wyższego w sprawie rozważenia możliwości przyjęcia 
na studia bezpłatne w naszych uczelniach studentów wyrzuconych  
z białoruskich uczelni za udział w manifestacjach przeciwko obecnemu 
reżimowi. 

Rada Wydziału powzięła uchwałę o powołaniu na kierownika Katedry 
Neurochirurgii i Neurotraumatologii i ordynatora Oddziału – kierownika 
Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii od 1.05.2011 r. prof. zw. dr. hab. 
Stanisława Nowaka. 

Dokonano wyboru komisji z uprawnieniami Rady Wydziału Lekarskiego  
I w sprawie nagród Ministra Zdrowia. 

Wybrano komisje konkursowe w sprawie obsady kierownika Katedry  
i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej oraz w sprawie obsady funkcji 
kierownika Katedry Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej  
i ordynatora oddziału – kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, 
Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej. 

Wszczęto przewód habilitacyjny i wybrano komisję w sprawie przewodu 
habilitacyjnego dr. n. med. Tomasza Moszury z Kliniki Kardiologii  
i Nefrologii Dziecięcej I Katedry Pediatrii i dr. n. med. Zbigniewa Żaby p.o. 
kierownika Zakładu Dydaktyki Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 

Powzięto uchwałę o nadaniu stopnia doktora nauk medycznych w zakresie 
biologii medycznej mgr Marii Kotarskiej. Dokonano wyboru recenzentów 
prac doktorskich: lek. Karoliny Hoffman, lek. Benigny Konarkowskiej, lek. 
Marty Pawlak, lek. Aleksandry Śnieżawskiej. Dokonano wyboru komisji  
w sprawie przewodu doktorskiego: lek. Joanny Chowańskiej, lek. Celiny 
Helak-Łapaj, lek. Alicji Kalinowskiej-Łyszczarz, lek. Dominiki Kominiarczyk-
Pyzałki, lek. Mariusza Lubeckiego, lek. Patrycji Marciniak-Stępak, lek. Piotra 
Pawlaka i lek. Doroty Roszak. Wszczęto przewód doktorski i wyznaczono 
promotora dla: lek. Tomasza Goździewicza, lek. Moniki Kaczmarek, lek. 
Dominiki Ławniczak, lek. Aliny Piekarek, mgr anal. Anny Półrolniczak, lek. 
Marcina Redmana i mgr inż. Marty Stelmach-Mardas. 

W dniu 9 lutego Prorektor dr hab. M.J. Puszczewicz i Dziekan WL I dr 
hab. Ryszard Marciniak wręczyli powołania na kierownika Katedry 
Neurochirurgii i Neurotraumatologii oraz ordynatora oddziału – kierownika 
Kliniki Neurochirurgii prof. dr. hab. Stanisławowi Nowakowi. 

Prorektor dr hab. M.J. Puszczewicz wręczył przedłużenie o 1 rok na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego (od 1 marca 2011 r. do 29.02.2012 r.)  
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w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej: 
dr. hab. Tomaszowi Kościńskiemu, prof. UM; dr. hab. Ryszardowi 
Marciniakowi, prof. UM. dr. hab. Jackowi Szmeji, prof. UM oraz na 
stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze i Klinice Niepłodności  
i Endokrynologii Rozrodu Katedry Ginekologii i Położnictwa dr. hab. 
Robertowi Spaczyńskiemu.   

Dziekan poinformował zebranych, że prof. dr hab. dr h.c. Maciej Zabel, 
kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii został wybrany 
przewodniczącym Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. 

Prof. dr hab. A. Wykrętowicz, przewodniczący Senackiej Komisji ds. 
Nauki, poinformował, że Zespół Senackiej Komisji dokona weryfikacji 
przedstawionych prac oraz podejmie decyzję o zakwalifikowaniu ich do 
dorobku naukowego (program Team). 

Podjęto uchwałę o nadaniu stopnia naukowego profesora nauk medycznych 
z zakresu medycyny (fizjologia) dr. hab. Henrykowi Witmanowskiemu  
z Katedry Fizjologii i o nadaniu stopnia naukowego profesora nauk 
medycznych z zakresu medycyny (ginekologia i położnictwo – endokrynologia 
ginekologiczna) dr. hab. Błażejowi Męczekalskiemu, kierownikowi Katedry  
i Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej. Wszczęto postępowanie i dokonano 
wyboru komisji w sprawie tytułu naukowego profesora nauk medycznych  
w zakresie medycyny – ortopedii (traumatologia dziecięca) dr. hab. Maciejowi 
Głowackiemu z Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej. 
Powzięto uchwałę o powołaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr 
hab. Hanny Krauss z Katedry Fizjologii. 

Dokonano wyboru Komisji konkursowej dla obsady stanowisk kierowniczych w:  
− Katedrze i Klinice Okulistyki  
− Katedrze i Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych 

i Katedry Pediatrii 
− Katedrze i Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz 

Onkologii Laryngologicznej 
− Zakładzie Higieny Katedry Medycyny Społecznej 
− Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej 
− Katedrze i Klinice Reumatologii i Chorób Wewnętrznych. 
Dokonano wyboru komisji w sprawie przewodu habilitacyjnego dr n. med. 

Katarzyny Derwich z Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii 
Pediatrycznej II Katedry Pediatrii.  

Dokonano wyboru komisji w sprawie przewodu doktorskiego: lek. Aliny 
Piłkarek, lek. Agaty Stróżyńskiej, lek. Agnieszki Lewandowskiej, lek. Piotra 
Martyjaszczaka i lek. Marcina Rogoziewicza. Powzięto uchwałę o nadaniu 
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stopnia naukowego doktora nauk medycznych w zakresie medycyny lek. 
Katarzynie Grewling-Szmit i lek. Annie Bartoszewicz. 
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RADA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO II 
 
 
Posiedzenia Rady Wydziału odbyły się 19 stycznia i 16 lutego 2011 roku. 
W dniu 19 stycznia wszczęto przewód habilitacyjny dr n. med. Doroty 

Hojan-Jezierskiej, st. wykładowcy z Katedry i Zakładu Biofizyki i przewód 
habilitacyjny dr. n. med. Pawła Grali, adiunkta Kliniki Chirurgii Urazowej, 
Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej oraz wybrano recenzentów. 
Dokonano wyboru komisji w przewodzie habilitacyjnym dr n. med. Beaty 
Ponikowskiej, adiunkta Katedry i Zakładu Fizjologii i dr. n. med. Łukasza 
Dzieciuchowicza, adiunkta Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń II Katedry 
Chirurgii.  

Nadano stopień naukowy doktora nauk medycznych z zakresu medycyny: 
lek. Marcinowi Sergiewowi, lek. Andrzejowi Kaczmarkowi, lek. Alicji 
Kowzan-Korman, lek. Wojciechowi Turkiewiczowi i lek. Marcinowi Mardasowi. 

Rada Wydziału poparła wniosek w sprawie o powołanie dr. hab. n. med. 
Grzegorza Mielcarza na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie 
Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej Katedry Chemii i Biochemii 
Klinicznej oraz o powołanie dr hab. n. med. Anny Surdackiej na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego w Klinice Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii.  

Rada Wydziału, po dyskusji, w wyniku głosowania poparła wniosek  
w sprawie podjęcia starań o wprowadzenie na Wydziale Lekarskim  
II unikatowego kierunku studiów „Optometria”. 

Wszczęto przewód doktorski lek. Karoliny Wyszomirskiej oraz dokonano 
wyboru komisji i recenzentów w sprawie następujących przewodów 
doktorskich: lek. Moniki Cugowskiej, lek. Irminy Wietlickiej-Kokoszanek, 
lek. stom. Macieja Tomczaka, lek. Edyty Gurgul, mgr biologii Pawła 
Gruszczyńskiego. Wybrano recenzentów dla rozprawy doktorskiej mgr 
psychologii Nadii Bryl i lek. Łukasza Spychalskiego. Dokonano wyboru 
komisji do egzaminu z przedmiotu podstawowego dla słuchaczy IV roku 
studiów doktoranckich: lek. Leszka Bartoszaka, lek. Joanny Agnieszki 
Dudziak, lek. Andrzeja Jawienia, lek. Łukasza Łapaja, lek. Magdaleny 
Matysiak-Grześ, lek. Magdaleny Mostowskiej, lek. Joanny Pawlak, lek. dent. 
Kristiny Pilipczuk-Paluch, lek. Aleksandry Rochowiak, mgr biologii med. 
Patrycji Sujka-Kordowskiej, lek. Eweliny Swora, lek. Agnieszki Szczepańskiej 
i lek. Pawła Urskiego.  

W dniu 16 lutego przeprowadzono kolokwium habilitacyjne i nadano dr. n. 
med. Maciejowi Bączykowi, adiunktowi Katedry i Kliniki  Endokrynologii, 
Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych stopień doktora habilitowanego 
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nauk medycznych z zakresu medycyny (medycyna nuklearna). Dopuszczono 
do kolokwium habilitacyjneg dr n. biol. Małgorzaty Frontczak-Baniewicz i dr 
n. med. Beaty Pawlikowskiej. Dokonano wyboru recenzentów rozprawy 
habilitacyjnej dr. n. med. Łukasza Dzieciuchowicza.  

Nadano stopień doktora nauk medycznych z zakresu medycyny: lek. 
Natalii Pytlińskiej, lek. Aleksandrze Kucharskiej i lek. Edycie Gurgul. Nadano 
stopień doktora z zakresu stomatologii lek. dent. Karolinie Jurczyk i z zakresu 
biologii medycznej mgr pielęgniarstwa Amelii Patrzała.  

Wszczęto postępowanie w sprawie nadania tytułu naukowego profesora 
nauk medycznych z zakresu medycyny dr. hab. Zbigniewowi Krasińskiemu, 
prof. UM i przyjęto zaproponowany skład komisji. Członkowie Rady 
Wydziału poparli wniosek komisji o powołanie dr hab. n med. Katarzyny 
Ziemnickiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze i Klinice 
Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych.  

Rada Wydziału wydała pozytywną opinię w sprawie wystąpienia do 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o stypendium dla 
wybitnego młodego naukowca, dla dr. Bartosza Kempisty z Katedry i Zakładu 
Histologii i Embriologii. 

Wszczęto następujące przewody doktorskie: lek. Piotra Donata, lek. dent. 
Kamili Kocent, lek. Mariusza Nawrockiego, lek. Tomasza Bajona, lek. 
Bartosza Szybiaka, lek. Iwony Brodnickiej, lek. wet. Katarzyny Sumińskiej-
Jasińskiej, lek. Adrianny Polańskiej, mgr inż. biotechnologii Michała 
Kowalczyka, mgr inż. biotechnologii Beaty Szramka-Pawlak, lek. Adama 
Stangierskiego. Zmieniono tytuł rozprawy doktorskiej mgr fizyki Agnieszki 
Nowik. Dokonano wyboru komisji i recenzentów w sprawie przewodów 
doktorskich: lek. stom. Renaty Śniatała, lek. Macieja Węglowskiego, mgr 
fizyki Agnieszki Nowik, lek. Michała Szybera, lek. Elżbiety Bręborowicz, mgr 
fizyki Moniki Feltzke i lek. stom. Krzysztofa Makucha. Anulowano przewód 
doktorski mgr inż. rolnictwa Sylwii Kroplińskiej. Wybrano komisję do 
egzaminu z przedmiotu podstawowego dla słuchaczy IV roku studiów 
doktoranckich, dla lek. Aleksandry Urskiej.    
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RADA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO 
 

Posiedzenia Rady  Wydziału  Farmaceutycznego odbyły się w dniu 12 
stycznia i 9 lutego  2011 roku.  W dniu 12 stycznia Rektor prof. dr hab. med. 
Jacek Wysocki wręczył wyróżnionym pracownikom naukowym dyplomy 
Nagród Rektorskich: 

 
NAGRODY INDYWIDUALNE NAUKOWE: 
1. Dr hab. Andrzej Gzella 
2. Dr hab. Marek Muras 
3. Dr hab. Marek Pyda 
4. Dr Anna Paszel 

 

NAGRODY ZESPOŁOWE NAUKOWE: 
5. Dr hab. Stanisław Sobiak 
6. Dr Tomasz Gośliński 
7. Dr Ewa Tykarska 
8. Mgr Wojciech Szczołko 
9. Prof. dr hab. Wanda Baer–Dubowska 
10. Dr Ewa Ignatowicz 
11. Dr Violetta Krajka–Kuźniak 
12. Dr Hanna Szaefer 
13. Dr Teresa Adamska 
14. Prof. dr hab. Maria Rybczyńska 
15. Dr Błażej Rubiś 
16. Dr Mariusz Kaczmarek 
17. Mgr Natalia Lisiak 
18. Prof. dr hab. Jadwiga Mielcarek 
19. Dr Paweł Grobelny 
20. Dr Tomasz Osmałek 
21. Prof. dr hab. Zenon Kokot 
22. Dr Bartosz Urbaniak 
23. Dr hab. Anna Jelińska, prof. UM 
24. Prof. dr hab. Marianna Zając 
25. Dr Judyta Cielecka–Piontek 
26. Dr Beata Medenecka 
27. Dr Przemysław Zalewski 
28. Mgr Mikołaj Piekarski 
29. Prof. dr hab. Tadeusz Hermann 
30. Dr Andrzej Czyrski 
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31. Dr hab. Franciszek Główka, prof. UM 
32. Dr Marta Karaźniewicz–Łada 
33. Prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska 
34. Dr Krzysztof Kus 
35. Dr Michał Cichocki 

 

NAGRODA INDYWIDUALNA DYDAKTYCZNA: 
36. Dr Bogna Grygiel–Górniak 

 

NAGRODY ZESPOŁOWE DYDAKTYCZNE: 
37. Dr hab. Beata Stanisz 
38. Dr Izabela Muszalska 
39. Dr Magdalena Ogrodowczyk 
40. Dr Maria Popielarz–Brzezińska 
41. Dr Agnieszka Sobczak 
42. Mgr Katarzyna Dettlaff 
43. Prof. dr hab. Juliusz Przysławski 
44. Dr hab. Grażyna Duda, prof. UM 
45. Dr Izabela Bolesławska 
46. Mgr inż. Ilona Górna 
47. Mgr inż. Marta Stelmach–Mardas 
48. Mgr Agnieszka Wichura 
49. Dr Małgorzata Maruszewska  
 
NAGRODY INDYWIDUALNE ORGANIZACYJNE: 
50. Prof. dr hab. Teresa Gierlach–Hładoń 
51. Prof. dr hab. Barbara Zielińska–Psuja 
52. Prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko 
53. Dr hab. Edmund Grześkowiak 
 
Dziekan dr hab. Edmund Grześkowiak, prof. UM, wręczył mianowanie na 

stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Przemysławowi M. Mrozikiewiczowi 
kierownikowi Pracowni Farmakogenetyki Doświadczalnej Katedry i Zakładu 
Farmacji Klinicznej i Biofarmacji. 

Następnie Dziekan zabierając głos, krótko podsumował miniony rok, 
oceniając go, jako trudny, ale nie najgorszy. Był to rok, w którym m.in. 
przyjęto dla Wydziału jasne kryteria jego rozwoju. Ostatnia edycja batalii  
o granty naukowe wskazuje, że Wydział nasz pnie się w górę, na 16 
aplikowanych grantów, przyjęto do realizacji 9. Zachęcając do dalszego 



 14 

wysiłku, przypominając, że wśród 16 Jednostek Naukowych zajmujemy  
8 miejsce (prowadzi Gdańsk).  

Rektor, obecny na posiedzeniu Rady Wydziału, życząc Wydziałowi 
Farmaceutycznemu pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku, gratulując 
dobrego rozwoju, podkreślił również, iż miniony okres był niełatwym rokiem. 
Zaproponowany system działania władzy jest systemem bardziej czytelnym  
i przejrzystym. Wdrożony niedawno projekt APAP jest zdecydowanie nowym 
spojrzeniem na dydaktykę. Kierownik Jednostki wnioskujący o nowy etat 
musi być świadomym, jaką decyzję podjąć. Od nowego roku akademickiego, 
wdrażane będą nowe, wyższe kryteria przy składaniu wniosków o wszczęcie 
przewodu habilitacyjnego oraz wniosku o uzyskanie tytułu naukowego profesora.  

Rektor uznał za pozytywne, uzyskane przez cztery Wydziały Uczelni 
dwóch pierwszych i dwóch drugich kategorii. Należy cały czas walczyć  
o należne nam miejsce i stawiać sobie coraz wyższe cele, niekiedy udaje nam 
się, bowiem przejść ponad przysłowiową „poprzeczką”. Musimy zastanawiać 
się nad tym, co zrobić, aby następnym razem było lepiej. Nawiązując do 
polityki kadrowej Uczelni Pan Rektor wspomniał m.in. o tzw. etatyzacji czyli 
przechodzeniu z jednego Wydziału na drugi, z Wydziału, gdzie jest więcej 
pracowników na Wydział, gdzie jest ich mniej, tak aby zapewnić możliwość 
efektywnego wykorzystania potencjału badawczego pracownika. 

Rektor podkreślił także, iż był to  dobry rok inwestycyjny: budowa 
akademika i biblioteki. 

Zakończone zostały również rozmowy z Władzami UAM w sprawie 
Collegium Chemicum. Okazało się, bowiem, iż za pieniądze, które zostałyby 
wydatkowane na obiekt już istniejący, śmiało można wybudować nowy. 
Jesteśmy gospodarzami terenu o powierzchni 7.5 ha, szukamy obecnie, 
odpowiednich źródeł finansowania. Pewne obietnice złożyło Ministerstwo 
Zdrowia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Władze 
Wojewódzkie i Marszałkowskie. Fundusze regionalne i centralne zostaną 
uruchomione w roku 2013, czeka nas, zatem ciężka praca i przygotowanie 
odpowiednich wniosków. Dzięki uzyskanym wstępnym sygnałom z Mini-
sterstwa w pierwszym projekcie udałoby się uzyskać ok. 100 mln zł, budowę 
Collegium Pharmaceuticum należy rozłożyć na 3/4 moduły każdy po ok. 16-
20 mln zł. Koniecznym jest, zatem przeprojektowanie wstępnych założeń 
projektowych na kilka koncepcji. Innym źródłem uzyskania pieniędzy przy 
przeniesieniu danej Jednostki Wydziału do nowego miejsca jest sprzedaż jej 
dotychczasowej siedziby. W związku z tym, iż Władze UAM nie mają jeszcze 
ostatecznej koncepcji, co zrobić z obecnym budynkiem Chemicum, mógłby on 
dla nas stanowić siedzibę tzw. rotacyjną (po wyprowadzeniu się jednostek 
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Wydziału Chemii) dla naszych Zakładów będących w trakcie przeprowadzek, 
na jakiś okres czasu. Zasadnym byłoby, więc opracowanie nowych założeń 
koncepcji projektowej budowy Coll. Pharmaceuticum i przedstawienie ich 
przez Wydziałowy Komitet, do końca stycznia. Przedstawiając dalsze plany 
inwestycyjne, Rektor powiedział o budowie Centrum Biologii Medycznej, 
której zakończenie przewiduje się jesienią 2012 r. Wspomniał także  
o trudnościach finansowych związanych z remontem ulicy Rokietnickiej  
i prowadzonymi zmaganiami w sprawie uzyskania funduszy na te działania. 

Podsumowując temat Coll. Pharmaceuticum,  Rektor określił pewne etapy 
działania: do końca roku powinna być koncepcja budowlana oraz projekt;  
w 2012 r. – projekt szczegółowy (możliwość uzyskania już na tym etapie ok. 
2-3 mln zł); dla przykładu UAM zwykle przygotowuje kilka różnych 
projektów, aby móc jeden z nich szybko wdrażać, dzięki ewentualnej presji 
Władz UAM, do wcześniejszego opuszczenia budynku Chemicum, mogłoby 
to stanowić drogę nacisku na Ministerstwo w celu szybszego uzyskania 
funduszy na nasze cele. 

W toku dyskusji członkowie Rady Wydziały zadawali Rektorowi pytania; 
mgr A. Maciałowicz: tak jak jest bardzo czytelny system APAP, tak istnieją, 
problemy z systemem księgowym SIMPLE, kierownicy Jednostek nie mają 
odpowiedniej informacji, jakimi środkami dysponują, co mogą kupić z danych 
funduszy. Istnieje konieczność zorganizowania odpowiedniego  przeszkolenia 
dla sekretarek z Katedr i Zakładów. Trudności w otrzymaniu odpowiednich 
informacji i zgody na dany zakup ze strony Pani Kwestor. 

JM Rektor: system SIMPLE będzie wymieniony, jesteśmy w trakcie 
poszukiwania nowej, korzystniejszej oferty. Być może należałoby zaprosić 
Panią Kwestor na posiedzenie Rady Wydziału i uzyskać pewne wyjaśnienia, 
Pani mgr B. Łakomiak ma również pewne wytyczne pokontrolne  
z przeprowadzonych kontroli NIK i Urzędu Skarbowego. Pewnych funduszy  
i środków nie można, bowiem przeznaczać na inne niezgodne z prze-
znaczeniem cele. Pan Rektor dodał, iż niezbędne jest czasem korzystanie przez 
uczelnie z dodatkowego doradztwa finansowego. 

Prof. UM F. Główka zaproponował utworzenie w perspektywie nowej 
inwestycji Centrum aparaturowego dostępnego dla większej liczby pracowników. 

JM Rektor przypomniał o powstającym Centrum Biologii Medycznej,  
w którym będzie można wykonywać różne badania. Wracając do spraw 
rekrutacyjno-dydaktycznych Wydziału nawiązał także do poprawy naboru 
kandydatów na studia anglojęzyczne, gdyż obecnie są one na granicy 
opłacalności. 
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Prof. UM F. Główka powiedział, że rozmowy w sprawie rekrutacji są 
prowadzone w różnych krajach. Jednakże problemem jest program kształcenia 
kierunku farmacja, w krajach zachodnich jest to bardziej doradca, farmaceuta 
kliniczny. Należałoby, zatem wejść szerzej na rynek z nową skorygowaną 
ofertą, zbliżyć się do wzorców zachodnich, stworzyć bardziej praktyczny 
wymiar studiów. Dziekan dodał, iż posiadamy nowoczesny program PharmD, 
którym chcemy się posłużyć, jako podstawą przy tworzeniu nowych 
standardów nauczania dla studiów polskojęzycznych. Wstępne założenia 
zostały przesłane do Ministerstwa Zdrowia. 

Prof. M. Rybczyńska powiedziała, iż teren pod przyszłe inwestycje jest 
podzielony dla WNOZ oraz dla WF, czy zatem jest zaproponowany konkretny 
obszar dla farmacji, jak to wpłynie na kubaturę obiektu, na możliwości 
zagospodarowania terenu. Jak wysoko w górę możemy budować, co będzie 
wspólne. 

JM Rektor wyjaśnił, iż nie dokonujemy takiego podziału, WNOZ ze względu 
na swoją specyfikę potrzebuje więcej sal seminaryjnych i dydaktycznych, dużą 
ilość zajęć prowadzi Katedra Nauk Społecznych. Farmacja ma inne potrzeby. 
Rezerwa terenu jest b. duża. Częścią wspólną jest budynek o salach typu 
amfiteatralnego. 

Prof. M. Rybczyńska zapytała czy były prowadzone badania geologiczne 
terenu. 

JM Rektor odpowiedział, że mamy wstępne wyniki badań od deweloperów, 
my musimy zrobić jeszcze inne badania, ale nie jest zamierzeniem 
inwestycyjnym iść daleko w głąb gruntów, gdyż są to ogromne koszty, 
porównując z podziemnymi parkingami istniejącymi pod Coll. Stomatologicum  
i DS. Karolek. 

Na potrzebę pilnego wdrożenia nowej inwestycji zwrócił uwagę Dziekan 
przypominając, iż budynki Katedr są w bardzo złym stanie technicznym (np. 
Coll. Marii Magdaleny), z którego jest konieczna pilna wyprowadzka. 

JM Rektor dodał, iż dysponujemy pewnymi obiektami na sprzedaż,  
z których będzie można uzyskać konkretne środki finansowe na nowe 
inwestycje. 

Prof. UM F. Główka ponownie zabierając głos w sprawach kształcenia 
anglojęzycznego, przypomniał, iż Wydział Lekarski również miał ogromne 
problemy rekrutacyjne przez 10 lat, dalej podkreślił potrzebę zastosowania 
nowego programu kształcenia z tytułem zawodowym Dr of Pharmacy 
Program 6-letni. Koniecznym jest, zatem intensyfikacja działań Biura 
Rekrutacyjnego, na terenie Kanady. 
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Dr hab. M. Murias poruszył sprawę bardzo długich procedur zamawiania  
i zakupu odczynników przez Dział Zaopatrzenia. Prorektor Z. Kokot 
zaproponował zorganizowanie spotkania w tym względzie i przedyskutowania 
formy mailowej do zamówień. 

Na tym zakończono pierwszą część posiedzenia, Pan Dziekan podziękował 
JM Rektorowi za uczestnictwo w spotkaniu. 

 

Następnie poruszono sprawy naukowe. I tak, Rada Wydziału: 
− podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu 

promotora - mgr farm. Katarzyny Regulskiej, słuchaczki 
Podyplomowego Niestacjonarnego Studium Metodologii Badań 
Naukowych UMP 

− podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej 
do publicznej obrony oraz uchwałę o powołaniu Wydziałowej 
Komisji ds. przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej 
- mgr farm. Katarzyny Dettlaff - Katedra i Zakład Chemii 
Farmaceutycznej UMP 

− podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia 
jej do publicznej obrony oraz o powołaniu Wydziałowej Komisji ds. 
przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej - mgr 
chem. Justyny Uszak - słuchaczki, Podyplomowego Niestacjonarnego 
Studium Metodologii Badań 

− podjęła uchwałę o wyznaczeniu recenzentów w przewodzie 
doktorskim - mgr farm. Jolanty Kamińskiej - słuchaczki, Studium 
Doktoranckiego przy Katedrze i Zakładzie Farmacji Fizycznej  
i Farmakokinetyki.  

 
       W  zakresie spraw osobowych m.in. rozstrzygnięto konkurs otwarty na  
1 funkcję adiunkta w Katedrze Biochemii Farmaceutycznej UMP, 
kandydowali: dr n. farm. Barbara Licznerska, dr n. farm. Andrzej Bugaj. Rada 
Wydziału podjęła uchwałę o poparciu kandydatury dr n. farm. Barbary 
Licznerskiej na funkcję adiunkta w Katedrze Biochemii Farmaceutycznej 
UMP. Rada Wydziału wyraziła zgodę na zwolnienie kandydata na adiunkta 
 z wymogu posiadania specjalizacji zgodnie z paragrafem 75 ust.3 pkt.4) 
Statutu UMP. 
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Rada Wydziału podjęła uchwałę o poparciu wniosku o urlop naukowy 
bezpłatny dla dr. n. farm. Pawła Grobelnego z Katedry i Zakładu Technologii 
Postaci Leku UMP /w terminie: od 01.02.2011 r. do 31.01.2012 r. 

W czasie posiedzenia poruszono także sprawy bieżące. Poinformowano  
o tym, że: 

− prof. dr hab. Tadeusz Hermann otrzymał  tytuł Doctora Honoris 
Causa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

− wyniki wyborów do Centralnej Komisji na kadencje 2011-14 – prof. 
dr hab. Zenon Kokot w Komisji Farmaceutycznej /prof. Z. Kokot 
wyraził krótkie podziękowanie Członkom Rady Wydziału za 
udzielone poparcie 

− wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich -14 grudnia – 
Warszawa - zdobywca II miejsca Krzysztof Myszkowski, absolwent 
kierunku farmacja - kierownik pracy: dr hab. Marek Murias - Katedra 
Toksykologii 

− wyniki konkursu o uzyskanie grantów - sekcja farmaceutyczna:  
2 granty promotorskie oraz granty dla prof. Z. Kokota, prof. 
Nowakowskiej, prof. P. Mrozikiewicza, dr hab. B.Thiem, dr  
T. Goślińskiego, prof. E. Florek 

− jest możliwość uzyskania środków finansowych na realizację projektu 
badawczego w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego pod nazwą Iuventus Plus 

− praca magisterska napisana pod kierownictwem prof. E. Nowakowskiej 
uzyskała I miejsce w konkursie organizowanym przez Międzynarodową 
Konferencję Farmakoekonomiczną.  

W dniu 9 lutego poruszono sprawy naukowe. I tak podjęto uchwały o:  
− przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej, uchwałę o nadaniu 

stopnia doktora nauk farmaceutycznych oraz uchwałę o wyróżnieniu 
rozprawy dr - mgr farm. Katarzyny Dettlaff - Katedra i Zakład Chemii 
Farmaceutycznej UMP 

− przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej, uchwałę o nadaniu 
stopnia doktora nauk farmaceutycznych oraz uchwałę o wyróżnieniu 
rozprawy dr - mgr chem. Justyny Żwawiak - Katedra i Zakład Chemii 
Organicznej UMP 

− przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej, uchwałę o nadaniu 
stopnia doktora nauk farmaceutycznych oraz uchwałę o wyróżnieniu 
rozprawy dr - mgr chem. Justyny Uszak - Podyplomowe Niestacjonarne 
Studium Metodologii Badań Naukowych UMP. 
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− wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu promotora - mgr 
inform. Marcina Kowiela - Studium Doktoranckie przy Katedrze  
i Zakładzie Chemii Organicznej UMP. 

 

W sprawach osobowych:  
1. Rozstrzygnięcie konkursu na 1 stanowisko adiunkta w Katedrze  

i Zakładzie Technologii Postaci Leku UMP. Kandydatami byli: 
− dr n. farm. Tomasz Osmałek 
−  dr n. farm. Andrzej Bugaj. 
 Rada Wydziału podjęła uchwałę o poparciu kandydatury dr. n. farm. 

Tomasza Osmałka. Rada Wydziału wyraziła zgodę na zwolnienie kandydata 
na adiunkta z wymogu posiadania specjalizacji zgodnie z paragrafem 75 ust.3 
pkt.4 ) Statutu UMP. 

2. Rada Wydziału Farmaceutycznego podjęła uchwałę o poparciu 
wniosku o przyznanie stypendium habilitacyjnego - dr n. farm. Judycie 
Cieleckiej-Piontek - Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej UMP. 

 

Opinia Rady Wydziału na temat konkurencyjnej działalności dydaktycznej 
nauczycieli akademickich naszej Jednostki: 

 Dziekan na wstępie zacytował paragraf 80 ust. Statutu UMP oraz punkt 
 z Kodeksu Pracy o zakazie działalności konkurencyjnej (Kodeks nie definiuje, 
co to jest działalność konkurencyjna). Dziekan skomentował również 
nawiązując do orzecznictwa Sądu Najwyższego, że przepisy i akty prawne nie 
precyzują działalności konkurencyjnej. Następnie odczytał komentarz - odp. 
JM Rektora, który udzielił on pracownikowi naukowemu pytającemu  
o interpretację paragrafu 80 ust. 3 Statutu UMP pkt 4) mówiący o działalności 
konkurencyjnej, jako jednej z podstawowych kryteriów okresowej oceny 
nauczycieli akademickich. Rektor w swoim piśmie podał właściwe w tym 
zakresie dwie uchwały Senatu:  

− pierwszą z 27.11.2002 r. nr 52, w której uznano działalność 
konkurencyjną, jako negatywną przesłankę przy tworzeniu opinii  
o kandydacie w ramach ocen okresowych pracowników, zawiadomienie 
Rektora o zamiarze podjęcia obowiązków dydaktycznych w uczelniach 
konkurencyjnych i uzyskanie jego akceptacji, wyłącza stosowanie 
postanowień uchwały w tym zakresie. (…Działalnością konkurencyjną 
jest podejmowanie lub deklarowanie wykonywania obowiązków 
dydaktycznych, na podstawie umowy o pracę lub innej umowy 
cywilnoprawnej w uczelniach i szkołach, które zajmują się kształceniem 
w zakresie nauk medycznych, farmacji i nauk o zdrowiu na kierunkach 
studiów objętych nauczaniem w Uczelni…) 
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Uchwałę powyższą podjął Senat w oparciu o Ustawę Prawo o Szkolnictwie 
Wyższym - z dnia 12.09.1990 r. 

− drugą z 26.10.2005 r. nr 597, w sprawie powiadamiania Rektora  
o podjęciu dodatkowego zatrudnienia bądź prowadzenia działalności 
gospodarczej i uzyskanie jego akceptacji. 

Uchwałę powyższą podjął Senat w oparciu o Ustawę Prawo o Szkolnictwie 
Wyższym z dnia 27.07.2005 r. 

Dziekan wyraził swoje zaniepokojenie dużą aktywnością nauczycieli 
akademickich z naszego Wydziału, którzy czynnie włączają się w procesy 
dydaktyczne obcych Uczelni realizujących kształcenie w ramach konkurencyjnych 
kierunków: farmacja, dietetyka, kosmetologia, zaznaczył swoje obawy  
w zakresie przyszłego naboru kandydatów na kierunek kosmetologia, stopień 
magisterski, przedstawił zasady rekrutacyjne obowiązujące kandydatów 
ubiegających się o przyjęcie na nowo otwarte studia drugiego stopnia kier. 
kosmetologia na Wyższej Szkole Pielęgnacji Zdrowia i Urody – Anieli GOC  
w Poznaniu, ale mówił również o innych energicznie działających ośrodkach  
w Szczecinie i Łodzi. Zwrócił uwagę na korzystne warunki płatności - 
rozłożenia czesnego na wielokrotne raty, czym chcą przyciągnąć do siebie 
ewentualnych kandydatów szkoły niepubliczne. 

Dziekan uznał, iż aktywne angażowanie się naszych nauczycieli akademickich 
w działalność organizacyjną, w kształcenie z wyraźnym aspektem finansowym, 
nosi znamiona konkurencyjności, jest przysłowiowym podcinaniem gałęzi, na 
której siedzimy. Zwrócił uwagę, iż może grozić nam brak odpowiedniej liczby 
chętnych i w konsekwencji zawieszenie kształcenia na kierunku kosmetologia. 
Następnie Dziekan zobowiązał kierowników jednostek o uwzględnienie 
działalności konkurencyjnej, jako przesłanki negatywnej przy ocenie 
okresowej. Przypomniał o obowiązku złożenia deklaracji o dodatkowym 
zatrudnieniu. 

 

W dyskusji głos zabrali: 
Prof. J. Lulek 
Problem z pewnością uporządkuje nowa Ustawa - Prawo o Szkolnictwie 

Wyższym, która nakłada obowiązek zwrócenia się indywidualnie z pismem do 
JM Rektora w sprawie dodatkowego zatrudnienia. 

  

Prof. B. Zielińska-Psuja 
Przypomniała, iż niektórzy pracownicy Katedry Toksykologii zostali 

zobligowani do uczestniczenia w procesach dydaktycznych (kierunek: 
ratownictwo medyczne) Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji, na 
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podstawie podpisanej 5-letniej współpracy naukowo-dydaktycznej między 
Władzami Rektorskimi obu Uczelni. Umowa nadal obowiązuje. 

 

Prof. M. Rybczyńska 
Należy zastanowić się nad nowym tokiem postępowania, kiedy od 

października wejdzie nowa Ustawa–Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Pani 
Profesor podkreśliła także zagrożenie rekrutacyjne dla stopnia magisterskiego 
kierunku kosmetologia. Zaznaczyła, że w naszej Uczelni, studia są na 
poziomie zdecydowanie bardziej uniwersyteckim, a w szkołach prywatnych 
jest to wymiar zdecydowanie o charakterze zawodowym. 

 

Prof. Z. Kokot 
W kraju zaczyna być dużym problemem konkurencyjność. Niedawno Pani 

Minister rozesłała druki oświadczeń do Konsultantów Krajowych zapytując  
o pełnienie funkcji w Radach Nadzorczych Fundacji, Stowarzyszeń, Firm; 
może warto przy okazji ubiegania się w przyszłych wyborach o stanowisko we 
Władzach Wydziału czy Uczelni, poprosić o złożenie odpowiedniego 
oświadczenia, ktoś, kto pełni ważną funkcję we Władzach a jednocześnie 
podobną rolę odgrywa w innej szkole, rodzi wątpliwości czy nie wykorzystuje 
swego stanowiska. Inną formą działalności jest uczestnictwo w Komitetach 
Naukowych, jest to zaszczytem dla naszych pracowników, musimy, zatem 
umieć to rozgraniczyć, jest to bardzo delikatna materia. Każdy we własnym 
zakresie powinien to rozważyć i złożyć oświadczenie swej woli. 

Dziekan odczytał treść pisma w sprawie składania oświadczenia, jakie 
zostało nadesłane z Ministerstwa Zdrowia  

 

Prof. T. Bobkiewicz-Kozłowska 
Czy uczeniem konkurencyjnym jest również prowadzenie dydaktyki  

w zakresie farmacji w Collegium Medicum w Bydgoszczy? Nie możemy 
odnieść się tylko do jednego podmiotu, do Szkoły Pani Anieli Goc. Uważam, 
że do 1 października należy wstrzymać się z jakimiś działaniami, poczekajmy 
jak zarządzi JM Rektor. Czego mam teraz żądać od moich pracowników? 
Pracownicy faktycznie uczą konkurencyjnie w innych szkołach, pracują  
w aptekach, gdyby pensje były inne nie byłoby tego. 

 

Pan Dziekan 
Znalezienie dodatkowego źródła dochodu w uczelni jest możliwe np. 

prowadzenie zajęć w ramach Studium Podyplomowego, dydaktyka dla 
studentów anglojęzycznych, poszukiwanie źródeł dodatkowych jest mało 
efektywne. Praca w aptece to nie jest działalność konkurencyjna, ale 
wykładanie farmacji w innym ośrodku - tak. 
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Prof. E. Nowakowska 
Młody człowiek zarabia mało i poszukuje dodatkowego źródła dochodu. 

Minister B. Kudrycka też ma rację, iż nauczyciel akademicki powinien 
maksymalnie angażować się w pracę na swojej uczelni. Ludzie, którzy pracują 
dodatkowo pozawierali z pewnością umowy cywilnoprawne, a rozwiązanie 
ich nagle może mieć aspekt prawny i konsekwencje. Z nowym rokiem 
akademickim wejdzie Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym, w międzyczasie 
pojawiła się też sprawa emerytur, należy dokonać wyboru albo emerytura, albo 
umowa o pracę, trzeba to wszystko dobrze rozważyć i zastanowić się. 

 

Pan Dziekan 
Jestem daleki od podejmowania uchwały Rady Wydziału zakazującej 

działalności konkurencyjnej. Jednak widzę realne zagrożenie dla naszego 
kierunku studiów w najbliższym czasie. Wiem, że są zawarte umowy. 
Argumentacja o aspekcie finansowym jest jasna, ale stopnie naukowe i tytuły 
zostały zdobyte za środki finansowe w tej uczelni. Jest to, zatem niekorzystne 
ze względów etycznych. 

Proszę kierowników Katedr o informowanie w karcie oceny okresowej czy 
kandydat wykonuje działalność konkurencyjną. 

 

SYSTEM ANTYPLAGIAT  
Prof. T. Gierlach-Hładoń poinformowała o wejściu w życie w dniu 17 

stycznia 2011 r. uchwały Senatu o wprowadzeniu na uczelni programu Plagiat, 
któremu poddane zostaną prace licencjackie i magisterskie. Prodziekan 
poprosiła, aby drogą losową kierownik Jednostki wraz ze współpracownikami 
wybrał po 1 pracy z każdego kierunku studiów, która zostanie poddana 
procedurze antyplagiatowej. Prace należy złożyć w Dziekanacie 2 tygodnie 
przed terminem obrony. Pani Profesor przypomniała, że Operatorami systemu 
zostały wybrane: 

− z kierunku farmacja – dr Barbara Ćwiertnia 
− z kierunku analityka medyczna – dr Joanna Kowalówka–Zawieja 
− z kierunku kosmetologia – dr Joanna Karolewska. 
Drogą elektroniczną zostanie przesłane do kierowników Katedr oficjalne 

pismo wraz z ustaloną procedurą i dokumentacją. 
W związku ze zgłoszonymi uwagami i zapytaniami w toku dyskusji, 

ustalono m.in. rezygnację z poddania procesowi antyplagiatowemu części 
teoretycznej pracy dyplomowej. 
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Prof. L.Zaprutko 
Wyjaśnił, że wdrożenie systemu jest koniecznością i obowiązkiem  

w związku z wymogami procesu, jakości kształcenia, niezbędnym warunkiem 
akredytacyjnym, za który otrzymujemy dodatkowe punkty. 

Nawiązując do spraw technicznych programu Prodziekan powiedział, że 
program wychwytuje identyczne ułożenia słów, jednak najważniejszą rolę ma 
tutaj promotor, który wypowiada się i uznaje, że praca nie jest plagiatem.  
W naszej sytuacji decydujące jest zdanie promotora, nawet, jeśli jakieś 
elementy będą się powtarzały, bądź będą celowe zapożyczenia, decyzję 
podejmuje promotor. W sytuacji, gdy zapożyczeń będzie zbyt dużo, promotor 
wycofuje pracę. 

Dziekan stwierdził, żeby w sytuacjach trudnych przeważał zawsze zdrowy 
rozsądek. 

W sprawach bieżących: 
− prof. Z. Kokot przekazał informację nt. polsko-niemieckiego 

Sympozjum „Perspektywy na nowe dziesięciolecie”, które odbędzie 
się w dniach 20 i 21 maja br. w Dusseldorfie / uczestnictwo można 
potwierdzać u dr B. Urbaniaka/; jest to interesujące forum, gdzie 
można nawiązać kontakty, wymianę doświadczeń, a dodatkowo nie 
ma opłaty za udział 

− poruszono sprawę dotyczącą dydaktyki: na wniosek prof. L. Zaprutko, 
Rada Wydziału wyraziła zgodę w głosowaniu jawnym na powierzenie 
dr. Marcinowi Moskalewiczowi (Katedra Historii Nauk Medycznych) 
odpowiedzialności za prowadzenie przedmiotu i wpis do indeksu za 
przedmiot: „Estetyka i historia” dla kierunku kosmetologia 

− przedstawiono Program wspierania infrastruktury badawczej w ramach 
Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, wnioskowanie o zakup 
minimalny 500 tys. zł (każdy ma prawo zgłosić taki wniosek, ale 
należałoby przygotować wspólnie kilka mocnych wniosków z całego 
Wydziału, aby mieć większą siłę przebicia) 

− przekazano gratulacje z okazji nadania doctoratu honoris causa Panu 
Prof. Tadeuszowi Hermannowi przez Władze Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego, uroczystość odbędzie się w dniu 15 kwietnia br. 

− poinformowano, że dr Jarosław Paluszczak uzyskał grant w ramach 
programu Iuventus Plus 

− prof. Maciej Zabel wyraził swoje podziękowanie za poparcie jego 
kandydatury w wyborach do pełnienia funkcji Przewodniczącego 
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (na 4 lata) 
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− zaproszenie na Konferencję w dniu 08 kwietnia br. Badania molekularne 
w położnictwie i ginekologii, strona intern. www.farmakologia-
kliniczna.pl 

− prof. E. Mikiciuk-Olasik, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego  
z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zaproszenie do udziału  
w programach edukacyjnych ramach e-learning 

− Amgen Scholars - stypendia naukowe strona intern. www.amgenscholars.eu 
− poinformowano o przygotowaniach do remontu Sali im. Prof.  

K. Hrynakowskiego (malowanie ścian, wymiana oświetlenia, katedry, 
wymiana siedzisk) 

− Polski Komitet Zielarski – kurs dla ekspertów przygotowujących 
przeglądy dokumentacji zielarskiej 

− Pismo Prezesa Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej wyrażające 
zaniepokojenie w związku z nieetycznym zachowaniem pracownika 
naukowego naszego Wydziału starającego się o funkcję kierownika 
apteki 

− poinformowano o wykładzie dr Moniki Suchanek - University of 
California nt. „Genetyczne mechanizmy starzenia” w dniu 25 lutego 
br., godzina 11.00 sala 106 - współorganizator: Katedra Biochemii 
Farmaceutycznej i Komisja Chemii Klinicznej PTPN. 

W sprawie prośby o interwencję u Kanclerza dotyczącej zamknięcia 
skrypciarni – trudności w zdobyciu materiałów dydaktycznych – wniosek prof. 
E. Nowakowskiej, prof. Z. Kokot odpowiedział, że są w przygotowaniu nowe 
punkty sprzedaży detalicznej w nowej lokalizacji Biblioteki Głównej. 
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RADA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU 
 

Posiedzenia Rady Wydziału odbyły się 10 stycznia i 14 lutego 2011 roku. 
W dniu 10 stycznia prof. dr hab. W. Samborski, Dziekan Wydziału, 

wręczył dyplomy stypendium Ministra Zdrowia za osiągnięcia w nauce 
na rok akademicki 2010/2011 następującym studentom Wydziału Nauk  
o Zdrowiu:  

1. Annie Marii Kasprzak  
2. Halinie Kielar  
3. Krystynie Kwiatkowskiej  
4. Ewie Nowak.  

Rada Wydziału wszczęła przewód habilitacyjny oraz wybrała recenzentów 
dla rozprawy habilitacyjnej dr. n. med. Dariusza Samulaka - asystenta  
w Katedrze Zdrowia Matki i Dziecka.        

Rada Wydziału przyjęła publiczne obrony rozpraw doktorskich i nadała 
stopnie doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna: lek. Magdalenie 
Atarowskiej, mgr Ewie Dziąba oraz w dziedzinie nauk o zdrowiu - mgr 
Zuzannie Bartkowiak. Rada Wydziału przyjęła rozprawy doktorskie  
i dopuściła do publicznej obrony: lek. Stanisława Perza, mgr Izabeli 
Rzymskiej, lek. Roberta Stanka, mgr Agnieszki Dyzmann-Sroka. Wybrano 
recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Joanny Patalas. Wybrano komisje  
w przewodach doktorskich: lek. Agaty Bednarek, lek. Katarzyny Hojan, lek. 
Magdaleny Michalskiej i mgr Hanny Wiśniewskiej-Śliwińskiej. 

Rada Wydziału wszczęła przewody doktorskie w dziedzinie nauk  
o zdrowiu i wybrała promotorów dla rozprawy  mgr Agnieszki Dymek-
Skoczyńskiej i mgr Teresy Slosorz.      

Rada Wydziału wybrała komisje konkursowe w związku z ogłoszonymi 
ogólnopolskimi konkursami na:  

1. Ordynatora-kierownika Kliniki Chirurgii Kręgosłupa, Ortopedii 
Onkologicznej i Traumatologii, w składzie:  
1. Prof. dr hab. Tomasz Opala  
2. Dr hab. Barbara Steinborn, prof. UM  
3. Dr hab. Maciej Wilczak, prof. UM  
4. Prof. dr hab. Paweł Chęciński  
5. Dr hab. Krystyna Jaracz  
6. Dr hab. Piotr Krokowicz, prof. UM  

 

2. Ordynatora-kierownika Kliniki Rehabilitacji i kierownika Katedry 
Rehabilitacji w składzie 
1. Prof. dr hab. Tomasz Opala  
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2. Dr hab. Barbara Steinborn, prof. UM  
3. Dr hab. Maciej Wilczak, prof. UM  
4. Prof. dr hab. Paweł Chęciński  
5. Dr hab. Krystyna Jaracz  
6. Dr hab. Piotr Krokowicz, prof. UM  

 

3. Kierownika Katedry Profilaktyki Zdrowotnej, w składzie:  
1. Prof. dr hab. Tomasz Opala  
2. Prof. dr hab. Michał Musielak  
3. Dr hab. Barbara Steinborn, prof. UM  
4. Prof. dr hab. Paweł Chęciński  
5. Dr hab. Maciej Wilczak, prof. UM  
6. Prof. dr hab. Zygmunt Adamski  

 

4. Kierownika Katedry Pielęgniarstwa, w składzie:   
1. Prof. dr hab. Tomasz Opala  
2. Prof. dr hab. Michał Musielak  
3. Dr hab. Barbara Steinborn, prof. UM  
4. Prof. dr hab. Paweł Chęciński  
5. Dr hab. Maciej Wilczak, prof. UM  
6. Prof. dr hab. Zygmunt Adamski  

 

5. Kierownika Katedry Biologii i Ochrony Środowiska, w składzie: 
1. Prof. dr hab. Tomasz Opala  
2. Prof. dr hab. Michał Musielak  
3. Dr hab. Barbara Steinborn, prof. UM  
4. Prof. dr hab. Paweł Chęciński  
5. Dr hab. Maciej Wilczak, prof. UM  
6. Prof. dr hab. Zygmunt Adamski  

 

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek o powołanie kierunku 
unikatowego „Terapia zajęciowa” na Wydziale Nauk o Zdrowiu. 

Rada Wydziału wyraziła zgodę na kierowanie pracami magisterskimi  
i licencjackimi przez specjalistów spoza Uniwersytetu Medycznego, co 
najmniej ze stopniem naukowym doktora, prowadzącym zajęcia dydaktyczne 
ze studentami.  

W dniu 14 lutego Rektor wręczył dyplomy nagród rektorskich za rok 
akademicki 2009/2010 nauczycielom akademickim:  

 
 

Dyplomy otrzymali:  
Nagrody indywidualne organizacyjne:  
1. Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski  
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2. Dr Ewa Gajewska  
3. Prof. dr hab. Maciej Wilczak  
4. Dr Stanisław Antczak  

 

Nagroda naukowa indywidualna:  
1. Dr Ewa Baum  

 

Nagroda naukowa zespołowa:  
1. Prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis  
2. Dr Dorota Talarska  
3. Dr Elżbieta Szwałkiewicz  

 

Nagrody dydaktyczne indywidualne:  
1. Prof. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz  
2. Dr hab. Krystyna Górna  
3. Mgr Marlena Szewczyczak  
4. Dr Mirosława Cylkowska-Nowak  

 

Nagrody dydaktyczne zespołowe:  
1. Dr hab. Krystyna Jaracz  
2. Mgr Anna Bielawska  

 

1. Prof. dr hab. Michał Musielak  
2. Mgr Katarzyna Głodowska  
3. Dr Jan Domaradzki  
4. Dr Ewelina Wierzejska  

 

1. Dr hab. Maria Danuta Głowacka  
2. Dr hab. Jan Galicki  
3. Dr Ewa Mojs  

 
Rada Wydziału przyjęła publiczne obrony rozpraw doktorskich i nadała 

stopnie doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna: mgr Agnieszce 
Dyzmann-Sroka, lek. Stanisławowi Perzowi, mgr Izabeli Rzymskiej, mgr 
Aleksandrze Gutysz-Wojnickiej oraz stopień doktora nauk o zdrowiu mgr 
Katarzynie Warchoł-Biedermann. 

Rada Wydziału przyjęła rozprawy doktorskie i dopuściła do publicznej 
obrony: mgr Annę Kostiukow, mgr Agatę Mańkowską, mgr. Piotra Stawnego, 
lek. Marcina Warota. 

Rada Wydziału wybrała komisje w przewodach doktorskich: lek. Joanny 
Niepsuj-Binaś, lek. Kseni Stryjakowskiej.  

Wybrano recenzentów rozpraw doktorskich: lek. Agaty Bednarek, lek. 
Katarzyny Hojan, lek. Tomasza Kozłowskiego,  mgr Emilii Marcinkowskiej, 
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lek. Magdaleny Michalskiej, mgr Iwony Nowakowskiej, mgr. Marcina 
Wnuka.  

Rada Wydziału wszczęła przewody doktorskie w dziedzinie nauk 
medycznych z zakresu medycyny i wybrała promotorów dla: lek. Marcina 
Kańskiego, lek. Małgorzaty Krause oraz przewody doktorskie w dziedzinie nauk 
o zdrowiu i wybrała promotorów dla: mgr Pauliny Jóźwiak, mgr Magdaleny 
Żurawskiej, mgr Anny Butkiewicz.   

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wnioski o powołanie:   
1. Prof. dr. hab. Jacka Wysockiego na  kierownika Katedry Profilaktyki 

Zdrowotnej  
2. Dr hab. Krystyny Jaracz na  kierownika Katedry Pielęgniarstwa   
3. Prof. dr. hab. Krzysztofa Wiktorowicza na kierownika Katedry 

Biologii i Ochrony Środowiska.  
Powołano komisję konkursową w związku z ogłoszonym ogólnopolskim 

konkursem na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Geriatrii i Gerontologii, 
w składzie:    

Przewodniczący: Dziekan WNoZ prof. dr hab. Włodzimierz Samborski  
Członkowie:  
1. Prof. dr hab. Zygmunt Adamski  
2. Prof. dr hab. Paweł Chęciński  
3. Prof. dr hab. Julian Malicki  
4. Prof. dr hab. Michał Musielak  
5. Prof. dr hab. Tomasz Opala  
6. Prof. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz  
oraz komisję konkursową w związku z ogłoszonym ogólnopolskim 

konkursem na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze i Zakładzie 
Biologii Komórki, w składzie:  

Przewodniczący: Dziekan WNoZ prof. dr hab. Włodzimierz Samborski  
Członkowie:  
1. Prof. dr hab. Zygmunt Adamski  
2. Prof. dr hab. Paweł Chęciński  
3. Prof. dr hab. Julian Malicki  
4. Prof. dr hab. Michał Musielak  
5. Prof. dr hab. Tomasz Opala  
6. Prof. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz  

 
Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wnioski o przyznanie 

stypendiów habilitacyjnych dla:  
− dr. Jakuba Żurawskiego  Katedra Biologii i Ochrony Środowiska  



 29

− dr. Krzysztofa Prętkiego – Katedra Nauk Społecznych  
− dr. Jacka Karczewskiego – Katedra Biologii i Ochrony Środowiska  
Rada Wydziału wyraziła zgodę na zatrudnienie:  
− dr Karoliny Chmaj–Wierzchowskiej w Katedrze Zdrowia Matki  

i Dziecka w charakterze adiunkta - dr Barbary Grabowskiej-Fudala  
w Zakładzie Pielęgniarstwa Neurologicznego i Psychiatrycznego  
w charakterze adiunkta  

− mgr Agaty Dąbrowskiej w Zakładzie Medycyny Katastrof w charakterze 
asystenta  

− dr Joanny Stryczyńskiej-Kazubskiej w Katedrze Profilaktyki Zdrowotnej 
w charakterze asystenta  

− lek. Wiktorii Popowicz w Katedrze Profilaktyki Zdrowotnej w charakterze 
starszego wykładowcy  

− dr Marty Bogusz-Czerniewicz w Zakładzie Elektroradiologii w charakterze 
asystenta oraz na przedłużenie zatrudnienia  

− dr. hab. Jana Wawrzyniaka w Katedrze Nauk Społecznych w charakterze 
adiunkta 

− mgr Joanna Rutkowskiej w Katedrze Biologii i Ochrony Środowiska  
w charakterze asystenta  

− mgr Doroty Bernat w Pracowni Praktyki Pielęgniarskiej Katedry 
Pielęgniarstwa w charakterze  instruktora – nauczyciela zawodu.  

Rada Wydziału powołała komisję ds. badań naukowych i prac rozwojowych, 
w składzie:  

Przewodniczący: Prodziekan WNoZ dr hab. Krystyna Jaracz  
Członkowie:  
1. Dr hab. Andrzej Kędzia  
2. Dr hab. Małgorzata Kotwicka  
3. Prof. dr hab. Julian Malicki  
4. Prof. dr hab. Michał Musielak  
5. Dr hab. Barbara Steinborn, prof. UM  
6. Prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis. 
Rada Wydziału wyraziła zgodę na udzielenie płatnego urlopu w okresie od 

1 do 30 marca 2011 r. oraz bezpłatnego urlopu w okresie od 1 kwietnia do 17 
czerwca 2011 r. mgr Joannie Zdanowskiej.  

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek o przekształcenie 
Zakładu Geriatrii i Gerontologii w Katedrę Geriatrii i Gerontologii.  

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek o utworzenie Zakładu 
Bioniki i Bioimpedancji.  
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Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek o powołaniu  Pracowni 
Medycyny Hiperbarycznej w Zakładzie Medycyny Ratunkowej.  
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY 

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, 
że zmarł 

 
ś†p 

 

Prof. zw. dr hab. 
Mieczysław Stański 

 
Emerytowany pracownik naukowy 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 
wybitny historyk i socjolog medycyny 

długoletni kierownik Katedry Nauk Społecznych 
wielce zasłużony nauczyciel akademicki 
i wychowawca wielu pokoleń studentów 

oraz kadry nauczycielskiej 
odznaczony za działalność naukową,  

dydaktyczną i organizacyjną między innymi 
Złotym Krzyżem Zasługi 

i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
Człowiek życzliwy i serdeczny 

 
Pozostanie w naszej pamięci  

Rektor i Senat 
Dziekani i Rady Wydziałów 

Nauk o Zdrowiu, Lekarskiego I, II oraz 
Farmaceutycznego 

Dyrekcja oraz pracownicy 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu 
 

Uroczystość pogrzebowa odbyła się we wtorek 22 
lutego o godz. 11.00 na cmentarzu górczyńskim  

w Poznaniu 
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