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Z SENATU 
 
Posiedzenia Senatu odbyły się 31 marca i 28 kwietnia 2010 roku. 
W dniu 31 marca Senat: 
− zaopiniował wnioski o nagrody Ministra Zdrowia (zał. nr 1) 
− uchwalił Plan Wydawniczy na rok akadem. 2010/2011 
− dokonał zmian w Statucie Uczelni związanych z tytułem honorowym 

doktora honoris causa, ustanowieniem wyróżnienia honorowego Złoty 
Laur Akademicki oraz powołaniem Konwentu Godności Honorowych 
(zał. nr 2) 

− uchwalił regulaminy nadawania medali, wyróżnień i nagród (zał. nr 3) 
− wyraził zgodę na likwidację Katedry Ratownictwa Medycznego  
− wyraził zgodę na zmianę nazwy Studium Praktycznej Nauki Języków 

Obcych na Studium Języków Obcych 
− dokonał zmiany w Statucie Uczelni wynikającej z ww. zmiany nazwy  
− uchwalił Regulamin Studiów (zał. nr 4) 
− zatwierdził zmiany w Regulaminie Samorządu Studenckiego (zał. nr 5) 
− uchwalił Regulamin Studiów w Języku Angielskim.  
Senat - wyraził zgodę na: 
− zawarcie umowy cotutelle z Uniwersytetem w Nancy  
− podjęcie działań związanych z utworzeniem Instytucji Otoczenia 

Biznesu. 
Senat  pozytywnie zaopiniował wnioski o mianowanie na: 
− stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Pawła Murawy  

z Zakładu Patologii Nowotworów Katedry Onkologii 
− na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Marii Gryczyńskiej 

z Katedry i Kliniki Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób 
Wewnętrznych oraz dr. hab. Marka Ruchały z Katedry i Kliniki 
Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych. 

 

 Senat wyraził zgodę na powołanie: 
− prof. dr. hab. Wojciecha Dyszkiewicza na kierownika Katedry 

Kardio-Torakochirurgii 
− prof. dr. hab. Bogdana Miśkowiaka na kierownika Katedry Optometrii 

i Biologii Układu Wzrokowego  
− prof. dr. hab. Jerzego Moczko na kierownika Katedry i Zakładu 

Informatyki i Statystyki. 
W dniu 28 kwietnia Senat zatwierdził zmiany w Statucie Ginekologiczno-

Położniczego Szpitala Klinicznego. 

 



 4 

 
Senat wyraził zgodę na: 
− nieodpłatne przejęcie gruntu  
− zmianę nazwy Katedry i Kliniki Reumatologiczno-Rehabilitacyjnej  

i Chorób Wewnętrznych na Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób 
Wewnętrznych  

−  przekształcenie Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku 
Rozwojowego II Katedry Pediatrii w Klinikę Endokrynologii  
i Reumatologii Dziecięcej i Klinikę Diabetologii i Otyłości Wieku 
Rozwojowego  

− odwołał prof. dr. hab. Tadeusza Hermanna z funkcji przewodniczącego 
Rady Społecznej Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego  

− powołał prof. dr. hab. Macieja Zabla na przewodniczącego Rady 
Społecznej Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego  

− powołanie dr. hab. Sławomira Michalaka na kierownika Zakładu 
Neurochemii i Neuropatologii Katedry Neurologii  

− prof. dr. hab. Wiesława Hędzelka na kierownika Katedry Protetyki 
Stomatologicznej i kierownika Kliniki Protetyki  

− dr. hab. Pawła Piotrowskiego na kierownika Kliniki Rehabilitacji 
Narządu Żucia  

− prof. dr. hab. Wacława Majewskiego na ordynatora - kierownika 
Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń II Katedry Chirurgii  

− prof. dr. hab. Krzysztofa Słowińskiego na ordynatora - kierownika 
Kliniki Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej 
II Katedry Chirurgii  

−  zmienił zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 
2009/2010. 
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RADA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I 
 
 
Posiedzenia Rady Wydziału odbyły się 10 marca i 14 kwietnia 2010 roku. 
W dniu 10 marca na posiedzeniu uroczyście pożegnano śp. prof. nadzw. dr 

hab. Annę Bernardczyk, wieloletniego nauczyciela akademickiego Katedry  
i Kliniki Okulistycznej Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego  
w Poznaniu (w latach 1951-1991).  

Zaproszony na posiedzenie Rady Wydziału prof. dr hab. dr h. C. Maciej 
Zabel, wiceprzewodniczący Rady Nauki oraz przewodniczący Komisji 
Badań na Rzecz Rozwoju Nauki przedstawił planowane zmiany związane  
z pracami przygotowującymi do nowej ustawy o finansowaniu nauki. 

W czasie posiedzenia dokonano wyboru trzech recenzentów w związku  
z wnioskiem o nadanie tytułu honorowego doctora honoris causa prof. zw. 
dr. hab. dr h.c. Antoniemu Pruszewiczowi, emerytowanemu kierownikowi 
Katedry i Kliniki Foniatrii i Audiologii. 

Dokonano wyboru recenzentów całokształtu działalności dr. hab. Błażeja 
Męczekalskiego w związku z wnioskiem o tytuł naukowy profesora nauk 
medycznych w zakresie medycyny – ginekologii i położnictwa 
(endokrynologia ginekologiczna). Powzięto uchwałę o powołaniu na 
stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Patologii Nowotworów 
Katedry Onkologii prof. nadzw. dr. hab. Pawła Murawy. W związku  
z ogłoszonym ogólnopolskim konkursem na stanowisko kierownika 
Zakładu Neurochemii i Neuropatologii Katedry Neurologii powołano 
komisję konkursową dla opracowania wniosku. 

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wnioski o nagrody Ministra 
Zdrowia na rok 2010.  

I. Nagroda Naukowa – indywidualna dla dr. n. med. Marcina Stopa 
II. Nagrody Naukowe – zespołowe dla zespołu w składzie: prof. dr 

hab. Aldona Siwińska, prof. dr hab. Elżbieta Kaczmarek, prof. dr 
hab. Jacek Zachwieja, dr hab. Danuta Ostalska-Nowicka, dr hab. 
Maciej Nowicki, dr n. przyr. Małgorzata Partyka, dr n. med. Dariusz 
Samulak, Beata Kondraciuk 
- dla zespołu w składzie: dr n. med. Beata Banaszewska, prof. dr 

hab. Leszek Pawelczyk, dr hab. Robert Spaczyński 
- dla zespołu w składzie: prof. dr hab. Marek Spaczyński, prof. UM 

dr hab. Ewa Nowak-Markwitz, prof. UM dr hab. Witold Kędzia 
III. Nagroda dydaktyczna – indywidualna dla prof. dr. hab. Jana 

Żeromskiego. 

 



 19

W tajnym głosowaniu dokonano wyboru recenzentów prac doktorskich: 
lek. Joanny Przybyłowskiej, dr. hab. n. techn. Ryszarda Uklejewskiego i lek. 
Łukasza Krokowicza. W jawnym głosowaniu dokonano wyboru komisji dla 
opracowania następujących prac doktorskich: lek. Krzysztofa Derwicha, lek. 
Pawła Kurzawy, lek. Tomasza Nowaka i lek. Karola Połoma. Wszczęto 
następujące przewody doktorskie: lek. Anny Bartkowiak, mgr farm. Hanny 
Mikoś i lek. Tomasza Pastusiaka.  

W dniu 14 kwietnia uroczyście pożegnano śp. prof. zwycz. dr. hab. 
Tadeusza Pisarskiego, emerytowanego kierownika Kliniki Rozrodczości  
i Dyrektora Instytutu Ginekologii i Położnictwa oraz Dyrektora Szpitala 
Klinicznego nr 3 Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 
który zmarł 22 marca 2010 r. 

JM Rektora prof. dr hab. J. Wysocki i Dziekan Wydziału Lekarskiego  
I prof. UM dr hab. R. Marciniak wręczyli prof. nadzw. dr. hab. Pawłowi 
Murawie z Zakładu Patologii Nowotworów Katedry Onkologii nominację na 
stanowisko profesora zwyczajnego.  

Prof. UMK dr hab. Andrzej Marszałek, członek Rady Głównej 
Szkolnictwa Wyższego X Kadencji przedstawił zebranym kierunki 
zaproponowanych zmian w szkolnictwie wyższym. 

Powzięto uchwałę o powołaniu dr. hab. Sławomira Michalaka na 
kierownika Zakładu Neurochemii i Neuropatologii Katedry Neurologii. 

Dziekan Wydziału Lekarskiego I poinformował zebranych, że na drugi 
ogłoszony przez JM Rektora ogólnopolski konkurs na ordynatora oddziału – 
kierownika Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej nie zgłosił się żaden kandydat.  

Zaopiniowano pozytywnie wniosek dr. hab. M.J. Puszczewicza, 
kierownika Katedry i Kliniki Reumatologiczno-Rehabilitacyjnej i Chorób 
Wewnętrznych w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy Katedry na 
Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych i uchwalono  
z takim wnioskiem wystąpić do Rektora. 

Rada Wydziału wypowiedziała się za restrukturyzacją Kliniki Endokrynologii 
i Diabetologii Wieku Rozwojowego II Katedry Pediatrii na: 

1. Klinika Endokrynologii i Reumatologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii 
2. Klinika Diabetologii Wieku Rozwojowego I Katedry Pediatrii.  
Rada Wydziału powzięła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego: 
− doktora nauk biologicznych w zakresie biologii mgr biol. Aleksandrze 

Baszczuk  
− doktora nauk medycznych w zakresie medycyny lek. Honoracie 

Pietrzak-Kaczmarek. 

 



 20 

Rada Wydziału dokonała wyboru recenzentów następujących prac 
doktorskich: lek. Krzysztofa Derwicha, lek. Joanny Foremskiej-Iciek, lek. 
Pawła Kurzawy, lek. Tomasza Nowaka, lek. Karola Połoma, lek. i lek. stom. 
Jakuba Stańczaka i lek. Bartosza Żabickiego. Dokonano wyboru komisji dla 
następujących rozpraw doktorskich: lek. Anny Bartochowskiej, lek. Tomasza 
Pastusiaka, lek. Marka Pelesza i lek. Joanny Stanisławiak. Dookoptowano do 
komisji doktorskiej mgr fiz. Magdaleny Błaszak osobę prof. dr. hab. 
Stanisława Nowaka. Wszczęto następujące przewody doktorskie: lek. Macieja 
Brązerta, mgr fizjot. Małgorzaty Chochowskiej, lek. Katarzyny Hen, lek. 
Joanny Krygowskiej, lek. Małgorzaty Mielewczyk-Małeckiej, mgr zdr. publ. 
Magdaleny Pietrzyskiej, lek. Izabeli Siemieniak i lek. Magdaleny Wykrętowicz.  
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RADA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO II 
 
 
Posiedzenie Rady Wydziału Lekarskiego II odbyły się: 17 marca, 24 

marca (wspólne posiedzenie Rady Wydziału Lekarskiego I i II - poświęcone 
dydaktyce) i 21 kwietnia.  

W dniu 17 marca prof. dr hab. Maciej Zabel (zał. nr 1), wiceprzewodniczący 
Rady Nauki oraz Przewodniczący Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki 
omówił planowane zmiany związane z pracami przygotowującymi do nowej 
ustawy o finansowaniu nauki, a Prodziekan Wydziału Lekarskiego II, dr hab. 
Wiesław Markwitz, poinformował zebranych o sprawach dydaktycznych.  

Następnie dopuszczono do kolokwium habilitacyjnego dr n. med. Zofię 
Oko-Sarnowską, st. wykładowcę w I Klinice Kardiologii; wszczęto 
postępowanie habilitacyjne dr n. tech. Małgorzaty Syczewskiej z Kliniki 
Rehabilitacji Pediatrycznej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”  
w Warszawie oraz dokonano wyboru komisji w sprawie przewodu 
habilitacyjnego dr. n. med. Krzysztofa Pawlaczyka, adiunkta w Katedrze  
i Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych. Nadano stopień 
naukowy doktora nauk medycznych z zakresu medycyny: lek. Pawłowi 
Ciszewskiemu z Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii  
w Poznaniu.  

Dokonano wyboru komisji w sprawie nadania tytułu doctora honoris 
causa prof. dr. hab. Włodzimierzowi Januszewiczowi z Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego. 

Członkowie Rady Wydziału poparli kandydaturę dr hab. n. med. Marii 
Gryczyńskiej i kandydaturę dr. hab. n. med. Marka Ruchały na dwa 
stanowiska profesora nadzwyczajnego w Katedrze i Klinice Endokrynologii, 
Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych.  

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie następujące kandydatury na 
funkcje:  

− kierownika Katedry Kardio-Torakochirurgii - prof. dr hab. Wojciech 
Dyszkiewicz 

− kierownika Katedry Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego - 
prof. dr hab. Bogdan Miśkowiak 

− kierownika Katedry i Zakładu Informatyki i Statystyki - prof. dr hab. 
Jerzy Moczko. 

 

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała nowy skład Komisji 
Konkursowych: 
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1. Kierownika Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej 

− prof. dr hab. Maciej Zabel 
− prof. dr hab. Bogdan Miśkowiak 
− dr hab. Michał Nowicki 
− prof. dr hab. Andrzej Bręborowicz 
− prof. dr hab. Janusz Witowski 
− prof. UM dr hab. Zbigniew Krasiński 

 
2. Kierownika Katedry Protetyki Stomatologicznej i kierownika 

Kliniki Protetyki Stomatologicznej 
− prof. dr hab. Janina Stopa 
− prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka 
− prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska 
− prof. UM dr hab. Jerzy Sokalski 
− dr hab. Anna Surdacka 
− dr hab. Beata Czarnecka 

  
3. Kierownika Kliniki Rehabilitacji Narządu Żucia Katedry 

Protetyki Stomatologicznej 
− prof. dr hab. Janina Stopa 
− prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka 
− prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska 
− prof. dr hab. Honorata Shaw 
− prof. dr hab. Wiesław Hędzelek 
− prof. UM dr hab. Jerzy Sokalski 

 
4. Kierownika II Katedry Chirurgii 

− prof. dr hab. Zbigniew Kwias 
− prof. dr hab. Jerzy Głuszek 
− prof. UM dr hab. Ryszard Marciniak 
− prof. dr hab. Ryszard Staniszewski 
− prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis 

 
5. Ordynatora – kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń II 

Katedry Chirurgii 
− prof. dr hab. Zbigniew Kwias 
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− prof. dr hab. Jerzy Głuszek 
− prof. UM dr hab. Ryszard Marciniak 
− prof. dr hab. Ryszard Staniszewski 
− prof. UM dr hab. Zbigniew Krasiński 

 
6. Ordynatora – kierownika Kliniki Chirurgii Urazowej, Leczenia 

Oparzeń i Chirurgii Plastycznej II Katedry Chirurgii 
− prof. dr hab. Zbigniew Kwias 
− prof. dr hab. Jerzy Głuszek 
− prof. UM dr hab. Ryszard Marciniak 
− prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis 
− prof. UM dr hab. Zbigniew Krasiński 

 
7. Kierownika Katedry Hipertensjologii, Angiologii i Chorób 

Wewnętrznych oraz Ordynatora – kierownika Kliniki Hipertensjologii, 
Angiologii i Chorób Wewnętrznych 
− prof. dr hab. Jerzy Głuszek 
− prof. dr hab. Stefan Grajek 
− prof. UM dr hab. Andrzej Szyszka 
− prof. dr hab. Stanisław Czekalski 
− prof. dr hab. Jerzy Sowiński 
− prof. dr hab. Danuta Pupek-Musielak. 

 

Rada Wydziału wypowiedziała się pozytywnie w sprawie dwóch 
wniosków o przyznanie nagrody Ministra Zdrowia: 

1. Wniosek o nagrodę indywidualną dla prof. dr. hab. Janusza 
Rybakowskiego, kierownika Kliniki Psychiatrii Dorosłych Katedry 
Psychiatrii za osiągnięcia w zakresie psychofarmakologii i psychiatrii 
biologicznej w okresie 2005 – 2006 (56 publikacji o łącznym IF 153,6, 
wskaźnik Hirscha – 21, liczba cytowań – 2141).  

2. Wniosek o nagrodę zespołową dla zespołu z Katedry i Kliniki 
Dermatologii w składzie: 
− dr n. med. Dorota Jenerowicz – 50% 
− prof. dr hab. Magdalena Czarnecka-Operacz – 25% 
− prof. dr hab. Wojciech Silny – 25% 

za monografię „Skórne objawy nadwrażliwości na leki”. 
Wszczęto następujące przewody doktorskie: lek. Macieja Bryla, lek. 

Piotra Bery, lek. Agnieszki Szczepańskiej, lek. Marcina Mardasa, lek. stom. 
Agnieszki Marcinkowskiej, lek. Łukasza Karpińskiego, lek. Moniki  

 



 24 

Cugowskiej, lek. Jędrzeja Wykrętowicza, lek. Tomasza Jakóbka, mgr 
matematyki Barbary Więckowskiej, lek. Elżbiety Drews-Piaseckiej, lek. 
Juan I-Chenga. Dokonano wyboru komisji i recenzentów w sprawie 
rozprawy doktorskiej lek. Adrianny Boć-Zalewskiej, lek. Magdaleny 
Rauhut-Klaban, lek. Adama Piotrowskiego, lek. Pawła Zielińskiego, mgr 
biol. Anety Konwerskiej, mgr fizjoterapii Adrianny Marii Borowicz.  

W dniu 24 marca, na wspólnym posiedzeniu Rad Wydziału Lekarskiego  
I i II poświęcone zagadnieniom dydaktyki, prof. UM dr hab. Ryszard 
Marciniak, Dziekan Wydziału Lekarskiego I, poinformował, że zagadnienia 
zawarte w porządku obrad są ułożone w trzech grupach: pierwsza grupa to 
aktualne uwagi do procesu dydaktycznego, druga – zmiany, które można na 
bieżąco wprowadzić i trzecia – zmiany, które nas czekają w ramach reformy 
nauki i reformy szkolnictwa wyższego, w tym także zmiany w procesie 
dydaktyki i w formach kształcenia na kierunkach lekarskim i lekarsko-
dentystycznym, wynikające z proponowanych zmian w Ustawie o Zawodzie 
Lekarza i Lekarza Dentysty. Prodziekan Wydziału Lekarskiego I, prof. dr hab. 
Jarosław Walkowiak, przedstawił uwagi ogólne do procesu dydaktycznego na 
kierunku lekarskim (zał. nr 2). Materiał został przygotowany na podstawie 
spotkań rad pedagogicznych, odbytych hospitacji, przeprowadzonej 
ankietyzacji jednostek, rozmów z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego 
a także starostami lat, grup a czasem z pojedynczymi studentami.  

Następnym punktem posiedzenia były uwagi i wnioski Wydziałowych 
Zespołów Zapewnienia Jakości Kształcenia. Głos zabrała jako pierwsza 
prof. UM dr hab. Alicja Krzyżaniak z Wydziału Lekarskiego I (zał. nr 3). 
Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale 
Lekarskim I zajął się w roku 2008/2009 sprawdzaniem zgodności programu 
studiów z programem realizowanym w jednostkach a także zagadnieniem 
ankietyzacji studentów dotyczącym jakości kształcenia. Większość uwag 
dotyczyła ciasnoty pomieszczeń, twardych krzeseł itp. Zespół zebrał uwagi  
i wnioski dotyczące poszczególnych jednostek i zostały one skierowane do 
właściwych adresatów, dziekanów, prorektorów i kanclerza.  

Następnie Prodziekan Wydziału Lekarskiego II dr hab. Wiesław 
Markwitz (zał. nr 4) zwrócił uwagę na kilka niedociągnięć, wytkniętych 
przez Państwową Komisję Akredytacyjną w czasie niedawnej wizyty na 
WL II, a które są wspólne dla obu wydziałów lekarskich. W świetle uwag 
PKA a także wniosków z pracy Wydziałowych Zespołów ds. Jakości 
Kształcenia proces dydaktyczny w naszej uczelni nie wygląda najlepiej. 
Należy podkreślić rolę ankietyzacji, ankieta powinna stanowić podstawę do 
oceny dydaktycznej jednostki.  
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Problem modernizacji procesu dydaktycznego na kierunku lekarskim  
i lekarsko-dentystycznym omówili: Prodziekan WL I prof. dr hab. Ewa 
Wender-Ożegowska i dr hab. Grzegorz Dworacki (zał. nr 5). Prof. E. Wender-
Ożegowska zwróciła uwagę m.in. na to, że jeśli chcemy być uczelnią 
nowoczesną i chcemy uzyskać certyfikat ECTS, to musimy próbować 
przenieść na nasz grunt pewne wzorce stosowane w uczelniach, które już ten 
cerfikat mają.  

Prodziekan WL II, prof. UM dr hab. Jerzy Sokalski przedstawił,  
w swoim wystąpieniu (zał. nr 6), wstępne uwagi przedstawicieli Państwowej 
Komisji Akredytacyjnej na kierunku lekarsko-dentystycznym. Zwrócił m.in. 
uwagę na fakt, że ta sama kadra prowadzi zajęcia dla studentów polskich  
i anglojęzycznych, a więc liczba godzin została podwojona. Może to być 
powodem spadku liczby publikacji naukowych, gdyż pracownicy są 
przeciążeni dydaktyką, a nadal nie ma systemu motywacji i nagradzania za 
rzetelną pracę dydaktyczną.  

Prodziekan WL II prof. UM dr hab. Agnieszka Dobrowolska-Zachwieja 
przekazała informację na temat wniosku do MniSW o utworzenie kierunku 
unikatowego „Biotechnologia Medyczna i Biobiznes” (zał. nr 7).  

Uwagi na temat spodziewanej reformy studiów na kierunku lekarskim 
omówił Prodziekan WL I prof. UM dr hab. Jerzy Wójtowicz. (zał. nr 8). 
Zmiany są nadal dyskutowane i są związane przede wszystkim  
z wprowadzeniem Systemu Bolońskiego a więc możliwości migracji 
studentów w czasie studiów w Europie.  

Dr hab. Grzegorz Dworacki przedstawił ideę zdalnego nauczania  
w systemie e-learning na kierunkach anglojęzycznych.  

W dniu 21 kwietnia przeprowadzono kolokwium habilitacyjne dr n. med. 
Zofii Oko-Sarnowskiej, st. wykładowcy w I Klinice Kardiologii i nadano dr 
n. med. Zofii Oko-Sarnowskiej stopień naukowy doktora habilitowanego 
nauk medycznych z zakresu medycyny (kardiologia). Wszczęto przewód 
habilitacyjny dr. n. med. Krzysztofa Pawlaczyka, adiunkta w Katedrze  
i Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych oraz 
dokonano wyboru komisji w sprawie rozprawy habilitacyjnej dr n. med. 
Bogumiły Stoińskiej z Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego 
w Katedrze i Klinice Neonatologii i rozprawy habilitacyjnej dr. n. med. 
Macieja Bączyka, adiunkta Katedry i Kliniki Endokrynologii, Przemiany 
Materii i Chorób Wewnętrznych.  

Nadano stopień naukowy doktora nauk medycznych z zakresu medycyny 
lek. Waldemarowi Olszewskiemu z Oddziału Chorób Wewnętrznych ZOZ  
w Gnieźnie.  
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Wszczęto postępowanie w sprawie nadania tytułu doctora honoris causa 
naszej Uczelni prof. dr. hab. Włodzimierzowi Januszkiewiczowi z Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego. 

Rada Wydziału wypowiedziała się pozytywnie w sprawie kandydatur na 
następujące funkcje: 

1. Kierownika Katedry Protetyki Stomatologicznej i kierownika Kliniki 
Protetyki Stomatologicznej - kandydatura: prof. dr. hab. Wiesława 
Hędzelka 

2. Kierownika Kliniki Rehabilitacji Narządu Żucia Katedry Protetyki 
Stomatologicznej - kandydatura dr. hab. Pawła Piotrowskiego 

3. Kierownika II Katedry Chirurgii - kandydatura: prof. dr. hab. 
Wacława Majewskiego 

4. Ordynatora – kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń II 
Katedry Chirurgii - kandydatura: prof. dr. hab. Wacława Majewskiego 

5. Ordynatora – kierownika Kliniki Chirurgii Urazowej, Leczenia 
Oparzeń i Chirurgii Plastycznej II Katedry Chirurgii - kandydatura 
prof. dr. hab. Krzysztofa Słowińskiego. 

Dokonano wyboru komisji w sprawie konkursów na funkcje: 
1. Kierownika Katedry Chemii i Biochemii Klinicznej 
2. Kierownika Zakładu Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej 

Katedry Chemii i Biochemii Klinicznej 
3. Ordynatora – kierownika Kliniki Zakażeń Noworodków Katedry 

Neonatologii 
4. Kierownika Katedry Psychiatrii 
5. Ordynatora – kierownika Kliniki Psychiatrii Dorosłych 
6. Kierownika Katedry Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych 

oraz ordynatora – kierownika Kliniki Nefrologii, Transplantologii  
i Chorób Wewnętrznych 

7. Kierownika Katedry Pulmonologii, Alergologii i Chorób Wewnętrznych 
oraz ordynatora – kierownika Kliniki Pulmonologii, Alergologii  
i Chorób Wewnętrznych. 

Wszczęto następujące przewody doktorskie: lek. Agnieszki Szczepańskiej, 
lek. dent. Barbary Ziołeckiej, lek. Katarzyny Simon, lek. Joanny Pawlak, lek. 
Grzegorza Buzuka, lek. Aleksandry Kucharskiej, lek. Macieja Jakowczuka, 
lek. stom. Agnieszki Mania-Końsko,  

lek. Malwiny Kumoch, lek. Grzegorza Kierzynki. Wybrano recenzentów 
następujących rozpraw doktorskich: lek. Macieja Walkowiaka, mgr fizyki 
Marleny Gauza ze Studiów Doktoranckich w Katedrze i Zakładzie Biofizyki, 
lek. Pawła Damiana Zielińskiego, lek. Grzegorza Kierzynki. Wybrano 
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komisje i recenzentów w sprawie rozpraw doktorskich: lek. Joanny 
Stryczyńskiej-Kazubskiej, mgr biol. Barbary Zwoździak, mgr zdrowia 
publicznego Małgorzaty Grzymisławskiej, lek. dent. Marii Gawriołek, lek. 
Magdaleny Łanocha, lek. Jędrzeja Wykrętowicza, lek. stom. Anety 
Olszewskiej, lek. Agnieszki Skiba, lek. Anieli Ratajewskiej, lek. Eweliny 
Gowin, lek. Leszeka Niepolskiego, lek. stom. Marcina Żurowskiego. 
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RADA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO 
 

 
Posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego odbyły się 10 marca i 14 

kwietnia 2010 r. 
W dniu 10 marca członkowie Rady Wydziału przyjęli rozprawę doktorską 

i nadali stopień doktora nauk farmaceutycznych (specj. nauk. toksykologia) - 
mgr farm. Małgorzacie Kujawskiej, doktora nauk farmaceutycznych (specj. 
nauk. biochemia farm.) oraz wyróżnili rozprawę doktorską mgr. farm. 
Jarosława Paluszczaka. Dopuszczono do publicznej obrony oraz uchwalono 
powołać komisję do przeprowadzenia obrony mgr. farm. Jana Matysiaka. 

Wyznaczono recenzentów w przewodzie doktorskim mgr farm. Anety 
Basior i wyznaczono recenzentów oraz powołano komisję do przeprowadzenia 
egzaminu z dyscypliny podstawowej: farmakologia dla mgr inż. biotechn. 
Anna Bogacz.  

Członkowie Rady Wydziału podjęli uchwały popierające wnioski  
w sprawie nagród Ministra Zdrowia: 
− wniosek o nagrodę indywidualną za redakcję podręcznika „Pharmacoeconomics” 

– prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska 
− wniosek o nagrodę indywidualną za wyróżnioną pracę doktorską dr n. 

farm. Elizy Główka  
− wniosek o nagrodę zespołową za cykl publikacji (6 prac, łączny 

IF=15.089) dotyczących mechanizmu działania roślinnych polifenoli - 
potencjalnych czynników chemoprewencyjnych dla zespołu w składzie: 
prof. dr hab. Wanda Baer-Dubowska, dr Violetta Krajka - Kuźniak, dr 
Hanna Szaefer, dr Michał Cichocki, dr Ewa Ignatowicz, dr Renata 
Mikstacka 

− wniosek o nagrodę zespołową za podręcznik „Coursebook of basic 
nutrition and laboratory procedures” dla zespołu w składzie: dr n. med. 
Bogna Grygiel - Górniak, mgr Ilona Górna, mgr Marta Stelmach, mgr 
Agnieszka Wichura - Demska. 
Członkowie Rady Wydziału podjęli uchwałę w głosowaniu tajnym 

popierając wniosek w sprawie zatrudnienia w charakterze asystenta  
w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej: mgr. farm. Mikołaja 
Piekarskiego. 

Dziekan przedstawił następujące aktualne zagadnienia i sprawy: 
1. Zarządzenie JM Rektora w sprawie powołania Wydziałowej Komisji 

Akredytacyjnej dotyczącej praktyk wakacyjnych/zawodowych: członkowie 
Rady Wydziału podjęli uchwałę ws. powołania Komisji, w skład 

 



 90 

której weszły następujące osoby: Prodziekan prof. dr hab. T. Gierlach 
–Hładoń jako Przewodnicząca oraz członkowie: opiekunowie praktyk: 
z kier. farmacja, analityka medyczna i kosmetologia oraz przedstawiciele 
Samorządu Studenckiego. 

2. Sprawę Apteki Akademickiej i potencjalnego zagrożenia jej 
działalności z uwagi na mającą powstać w bliskim sąsiedztwie 
kolejną aptekę należącą do sieci aptek Stylowa. Dziekan przedstawił 
wypis z rejestru handlowego nt. rodzajów działalności Spółki poprzez 
produkcję i dystrybucję leków aż do działalności restauratorskiej, 
rozrywkowej i gastronomicznej. Podkreślił znaczenie i rolę Apteki 
Akademickiej pod kierownictwem dr J. Winnickiej, znaczenie przede 
wszystkim dla dydaktyki studentów kierunku farmacja, ale również 
współpracującą z Wydziałami Lekarskimi naszej uczelni. Dziekan 
zaproponował treść uchwały popierającej starania, aby kolejna apteka 
nie została otwarta w tak bliskim sąsiedztwie: 

Mając na względzie naukowo-dydaktyczny charakter Apteki Akademickiej, 
mieszczącej się w Collegium Adama Wrzoska przy ul. Dąbrowskiego 79, 
Członkowie Rady Wydziału wyrażają stanowczy protest wobec zamiaru 
lokalizacji w jej najbliższym otoczeniu kolejnej apteki ogólnodostępnej, 
stanowiącej realne zagrożenie dla działalności statutowej tej jednostki 
organizacyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  
w Poznaniu.  

Członkowie Rady Wydziału zaakceptowali treść uchwały i poparli ją  
w głosowaniu jawnym, jednogłośnie. 

Dziekan przedstawił uwagi z posiedzenia Konferencji Dziekanów  
W. Farmaceutycznych:  
• m.in. sprawę zbyt dużej liczby techników farmacji, wypieranie magistra 

farmacji; silny samorząd techników farmacji domaga się coraz 
większych uprawnień, dodatkowych szkoleń specjalistycznych 

• plany Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie odejścia 
od dotychczasowej formuły standardów kształcenia na rzecz 
deskryptorów, opcji dowolnego wyboru modelu kształcenia przez 
Wydział, powrót do kształcenia specjalistycznego. 
Poruszył sprawy dotyczące: 
− IV Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego – 17 - 19 czerwca 

– prezentacja częściowych wyników prac badawczych, wymiana 
myśli naukowej z zakresu biologii, chemii, fizyki, medycyny 

− Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych  
i Politycznych w Gdyni – oferta studiów podyplomowych 

 



 91

− szkoleń specjalizacyjnych: oferta Wielkopolskiej Akademii Aptekarza  
i Instytutu Projektów Personalnych – dotacja z funduszy europejskich; 
konkurencyjność dla oferty Studium Kształcenia Podyplomowego przy 
Wydziale Farmaceutycznym, dążenia Samorządu Aptekarskiego do 
przejęcia szkoleń, argument dla Naczelnej Izby Aptekarskiej, gdyż 
takie przedsięwzięcia odbierają sens i potrzebę istnienia przy Wydziale 
szkoleń specjalizacyjnych; prof. Kokot zaapelował, aby wystąpić  
z konkurencyjną sprawą w oparciu o zespół pracowników Zdzisława 
Podreza ds. funduszy strukturalnych, zmobilizować prof. J. Przysławskiego, 
aby złożyć stosowny wniosek do Unii Europejskiej i nie zostać 
wyeliminowanym z procesu kształcenia specjalizacyjnego (platforma 
edukacyjna PTFarm w systemie e-learning); wniosek prof.  
E. Nowakowskiej – starania o akredytację – szkolenia w systemie  
e-learning, przykład Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Dziekan 
nawiązał do inicjatywy PTFarm. przygotowania platformy, która jest 
przedsięwzięciem b. kosztownym, sponsorem miała być firma 
farmaceutyczna POLPHARMA, która wycofała się z projektu, 
wyjściem jest zatem utworzenie wspólnej platformy edukacyjnej 
cieszącej się zainteresowaniem wśród studentów i absolwentów, dla 
wszystkich Wydziałów, zachęcenie do udziału i zgłoszenia swojego 
akcesu do końca roku akademickiego 

− uroczystości Jubileuszowych 90-Lecia – nadsyłanie informacji do 
wspólnej Książki Pamiątkowej, nt. działalności oraz problematyki 
badawczej realizowanej przez poszczególne jednostki Wydziału 

− naukowych projektów międzyuczelnianych – nadsyłanie do 31 marca 
wniosków do Działu Badań Naukowych 

− sprostowania błędnego podania przez Dziekana kwoty remontu Sali 
im. K. Hrynakowskiego, koszt realny to 300-500 tys. zł. 

W dniu 14 kwietnia członkowie Rady Wydziału podjęli uchwały  
w głosowaniu tajnym w sprawie: 
− wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu profesora  

w dziedzinie nauki farmaceutyczne dr hab. Annie Jelińskiej prof. nadzw. 
UM, kierownikowi Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej oraz  
w sprawie wyznaczenia recenzentów 

− wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu profesora  
w dziedzinie nauki farmaceutyczne dr. hab. Edmundowi Grześkowiakowi 
prof. nadzw. UM, kierownikowi Katedry i Zakładu Farmacji Klinicznej  
i Biofarmacji oraz w sprawie wyznaczenia recenzentów.  
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Członkowie Rady Wydziału podjęli uchwały w sprawie: 
− wszczęcia przewodu doktorskiego mgr kosm. Izabelli Łajs  

i wyznaczenia promotora  
− przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony 

oraz uchwałę w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia 
obrony  mgr farm. Anety Basior  

− przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony 
oraz uchwałę w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia 
obrony mgr. farm. Andrzeja Czyrskiego 

− przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony 
oraz uchwałę w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia 
obrony mgr farm. Agnieszki Saran  

− przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony 
oraz uchwałę w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia 
obrony mgr. farm. Macieja Stawnego  

− wyznaczenia recenzentów oraz uchwałę w sprawie powołania komisji 
do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej: 
biochemia - mgr farm. Barbara Licznerska  

− wyznaczenia recenzentów oraz uchwałę w sprawie powołania komisji 
do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej: 
mikrobiologia - mgr anal. med. Michalina Pazgrat – Patan. 

Członkowie Rady Wydziału podjęli uchwałę w głosowaniu w sprawie 
poparcia kandydatury prof. dr. hab. Jaromira Budzianowskiego na 
przedstawiciela Wydziału w Konwencie Godności Honorowych. 

Podjęto uchwały w sprawie poparcia: 
− kandydatury mgr. farm. Michała Kryjewskiego na asystenta  

w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej 
− kandydatury mgr anal. med. Hanny Knuły na asystenta w Katedrze  

i Zakładzie Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej. 
Członkowie Rady Wydziału podjęli uchwałę w głosowaniu jawnym  

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie w roku akademickim 
2009/2010 egzaminów dla studentów kier. farmacja w języku angielskim 
przez niesamodzielnych pracowników nauki: 
− dr n. farm. Jolanta Długaszewska - przedmiot Mikrobiologia (Microbiology) 
− dr n. med. Bogna Grygiel-Górniak - przedmiot Bromatologia (Food Science). 

Prof. UM dr hab. Franciszek Główka, pełnomocnik ds. Farmacji 
(Centrum Nauczania w Języku Angielskim) przypomniał o terminie składania 
sprawozdań z poszczególnych jednostek (31 marca) z wykorzystania 
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przyznanych funduszy ze środków anglojęzycznych oraz o przyjmowaniu 
wniosków w sprawie nowych dofinansowań. Następnie zaapelował  
o pomoc i wsparcie w promowaniu kierunku farmacja w języku angielskim, 
informując jednocześnie o podjętych już działaniach w sprawie zwiększenia 
rekrutacji.  

Dziekan poinformował zebranych o wykładzie prof. R. Neuberta  
z Uniwersytetu Martina Lutra w Halle nt. “Nano-scaled colloidal carrier 
systems for dermal drug delivery” w dniu 20 kwietnia. 

Dziekan poinformował zebranych o problemach omawianych 
podczas posiedzenia Konferencji Dziekanów w dniu 10 kwietnia: 
− prośba o nadsyłanie ewentualnych uwag i spostrzeżeń do nowego 

projektu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym - termin do 26 
kwietnia 

− utrzymanie formy jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich na 
kierunku farmacja 

− utrzymanie i doskonalenie standardów nauczania w zakresie opieki 
farmaceutycznej – (uchwała Ministerstwa Zdrowia) 

− utrzymanie nadzoru Ministerstwa Zdrowia nad wyższym szkolnictwem 
medycznym 

− silne lobby techników farmaceutycznych i ich dążenia do wzmocnienia 
pozycji technika i zrównania z magistrem farmacji (propozycja 
Konferencji Dziekanów w sprawie utworzenia nowego kierunku: 
jednostopniowych 3-letnich studiów licencjackich pod nazwą 
technika farmaceutyczna na Wydziale Farmaceutycznym). 

W toku dyskusji członkowie Rady Wydziału zastanawiali się m.in.: 
− jakie są uwarunkowania prawne powyższej propozycji, czy jest ona 

możliwa do wprowadzenia (doprowadzenie do likwidacji szkół 
kształcących techników farmaceutycznych) - prof. B. Marciniec; czy 
jest to dobra droga, aby podobnie jak jest za granicą doprowadzić  
w końcu do 3- lub 4-letnich studiów farmaceutycznych – prof. F. Główka; 
czy nazwa kierunku – technika farmaceutyczna właściwie oddaje 
charakter studiów, które mają nauczyć wykonania i przygotowania 
leku, jaka byłaby rola licencjata w aptece, czy nie zostaniemy 
zmuszeni do organizacji studiów dwustopniowych - prof. M. Rybczyńska; 
kwestia obowiązków technika farmacji – zakaz prowadzenia dystrybucji 
środków silnie działających na układ nerwowy (psychotropowych)  
- zapis w ustawie Prawo Farmaceutyczne, konieczność zmiany  
i nowelizacji ustawy – prof. E. Nowakowska; prof. J. Lulek zwróciła 
uwagę na niebezpieczeństwo utworzenia nowego kierunku i ewentualnej 
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możliwości przejęcia kształcenia przez Wydziały Chemiczne 
Uniwersytetów, dysponujące bardzo dobrą bazą dydaktyczną: m.in. 
wysokim poziomem wyposażenia laboratoriów.  

Odpowiadając na postawione pytania Dziekan wyjaśniał, iż Ministerstwo 
Zdrowia przygotowałoby stosowne rozwiązania prawne korzystne dla 
wprowadzanych nowych form kształcenia, wspominał również o braku 
ustawy o zawodzie farmaceuty i konieczności nowelizacji ustawy Prawo 
Farmaceutyczne, mówił o nowej propozycji prowadzenia kształcenia  
I stopnia tylko na uczelniach medycznych. 

Poruszono sprawę nagród Wydziału Nauk Medycznych PAN: Nagrody 
Wydziałowe (zespołowe lub indywidualne) za wyróżniające się prace, które 
mają szczególne znaczenie dla postępu medycznych nauk podstawowych  
i klinicznych i zostały ogłoszone drukiem w recenzowanych czasopismach 
lub wydawnictwach naukowych i Nagroda im. J. Śniadeckiego (zespołowa 
lub indywidualna), jako szczególne wyróżnienie za najwybitniejsze  
i twórcze wyniki prac badawczych, przyczyniające się do rozwoju nauk 
medycznych. Nagroda jest przyznawana wraz z medalem brązowym im. 
Jędrzeja Śniadeckiego. Nagroda Naukowa M. Poznania za wybitne 
osiągnięcia naukowe, które znalazło swój wyraz w publikacjach, konstrukcji 
lub wdrożeniu wyników badań w okresie dwóch lat poprzedzających jej 
przyznanie oraz Stypendia dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska 
naukowego - przyznawane są wyróżniającym się badaczom, którzy nie 
ukończyli 30. roku życia. 

Członkowie Rady Wydziału podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia 
nowych członków do Rady Programowej - kierunek analityka medyczna: 
prof. UM dr hab. Maria Chrzanowska, prof. UM dr hab. Jan Sikora, dr 
Maria Ciupińska oraz przedstawiciele studentów. 
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RADA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU 

 
Posiedzenia Rady Wydziału odbyły się 8 marca i 12 kwietnia. 
W dniu 8 marca Rada Wydziału podjęła uchwałę o przyjęciu publicznej 

obrony rozprawy doktorskiej i nadaniu stopnia doktora nauk medycznych  
z zakresu medycyny mgr Dorocie Mocarskiej oraz o dopuszczeniu do 
publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Barbary Grabowskiej-Fudala  
i lek. Piotra Żurawskiego. 

Rada Wydziału podjęła uchwały o wszczęciu przewodu doktorskiego lek. 
Wojciecha Grzelaka i lek. Tomasza Miętkiewskiego w dziedzinie nauk 
medycznych, w dyscyplinie medycyna oraz wyborze promotorów. Rada 
Wydziału podjęła uchwały o wszczęciu przewodów doktorskich w dziedzinie 
nauk o zdrowiu oraz o wyborze promotorów dla rozpraw: mgr Zuzanny 
Bartkowiak, mgr Ewy Jakubek, mgr. Piotra Kordela, mgr. Wojciecha 
Strzeleckiego, mgr Urszuli Wasilczyk. Rada Wydziału podjęła uchwały  
o wyborze komisji w przewodach doktorskich: mgr Małgorzaty Dłużewskiej, 
lek. Adama Sulewskiego, mgr. Wojciecha Strzeleckiego. Rada Wydziału 
podjęła uchwałę o zmianie tytułu rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety 
Szwałkiewicz. Rada Wydziału podjęła uchwałę o dopuszczeniu do dalszych 
etapów przewodu doktorskiego oraz wybrała recenzentów rozprawy 
doktorskiej mgr Elżbiety Szwałkiewicz.  

Rada Wydziału wyraziła zgodę na przedłużenie zatrudnienia:  
− dr hab. Elżbiety Rostkowskiej w Katedrze Fizjoterapii, Reumatologii  

i Rehabilitacji 
− prof. dr. hab. Lechosława Dworaka w Katedrze Fizjoterapii, Reumatologii 

i Rehabilitacji  
− dr. Łukasza Kubaszewskiego w Klinice Chirurgii Kręgosłupa, 

Ortopedii Onkologicznej i Traumatologii  
− dr. Tomasza Kubackiego w Katedrze Biologii i Ochrony Środowiska  
− dr Marty Czarneckiej-Iwańczuk w Zakładzie Psychologii Klinicznej  
− mgr. Wojciecha Strzeleckiego w Zakładzie Psychologii Klinicznej oraz 

na zatrudnienie:  
− mgr Celiny Glazy w Zakładzie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego  

i Intensywnej Opieki  
− dr Małgorzaty Mazur w Zakładzie Mikologii Lekarskiej i Dermatologii  
− mgr. Marcina Rybakowskiego w Zakładzie Medycyny Katastrof.  
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Na posiedzeniu rozpatrywano sprawę restrukturyzacji Katedry 
Ratownictwa Medycznego, likwidacji Katedry Ratownictwa Medycznego, 
likwidacji Pracowni Psychotraumatologii, Zakładu Medycyny Katastrof jako 
samodzielnej jednostki. Podjęto uchwałę o likwidacji Katedry Ratownictwa 
Medycznego.  

Dr hab. Krystyna Jaracz poinformowała o zasadach przyznawania, 
wykorzystywania i rozliczania środków na działalność statutową realizowaną 
w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.  

Dr hab. Magdalena Sobieska omówiła sprawę realizacji kształcenia na 
studiach anglojęzycznych na kierunku fizjoterapia.  

Dr Ewa Gajewska przedstawiła informację na temat Jubileuszu XXXV-
lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu, który odbędzie się 25-26 czerwca 2010 r.  

Prof. dr hab. Maciej Wilczak poinformował o dużej frekwencji przy 
wypełnianiu elektrycznej ankiety, termin wypełniania ankiet upływa 30 
czerwca 2010 r.  

W dniu 12 kwietnia 2010 roku Rada Wydziału wszczęła postępowania  
w sprawie przewodu habilitacyjnego dr. n. med. Piotra Rogali i dr. hab. 
Jarosława Czubaka. Rada Wydziału powołała komisję w sprawie przewodu 
habilitacyjnego dr. n. med. Jarosława Drobnika, adiunkta w Katedrze  
i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej we Wrocławiu. 

Rada Wydziału podjęła uchwały o przyjęciu publicznych obron rozpraw 
doktorskich i nadała stopień doktora nauk medycznych z zakresu medycyny 
mgr Barbarze Grabowskiej-Fudala i lek. Piotrowi Żurawskiemu. Rada 
Wydziału podjęła uchwały o przyjęcie rozpraw doktorskich i dopuszczenie do 
publicznej obrony rozprawy lek. Marii Buczyńskiej-Górna i lek. Andrzeja 
Wiatraka. Rada Wydziału podjęła uchwały o wszczęciu przewodów 
doktorskich w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie medycyna  
i wybrała promotora dla: lek. Tomasza Fedorowicza, lek. Karoliny Horbackiej, 
lek. Roberta Stanka i lek. Magdaleny Michalskiej. Rada Wydziału podjęła 
uchwały o wszczęciu przewodów doktorskich w dziedzinie nauk o zdrowiu, 
wyborze promotora dla: mgr Alicji Głowackiej-Rębała, mgr Katarzyny 
Matuszak, mgr Joanny Patalas i mgr Hanny Wiśniewskiej-Śliwińskiej. Rada 
Wydziału podjęła uchwały o wyborze komisji w sprawie przewodu 
doktorskiego: mgr Ewy Dziąba, lek. Stanisława Perza, mgr inż. Renaty 
Rasińskiej. Podjęto też uchwały o wyborze recenzentów w przewodzie 
doktorskim: mgr Małgorzaty Dłużewskiej, lek. Adama Sulewskiego, mgr. 
Wojciecha Strzeleckiego.  

Rada Wydziału powołała komisje konkursowe na: 
− kierownika Katedry i Zakładu Biologii Komórki 
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− kierownika Zakładu Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej 
Opieki  

− kierownika Zakładu Pielęgniarstwa Neurologicznego i Psychiatrycznego. 
− kierownika Zakładu Elektroradiologii.  
 

Rada Wydziału wyraziła zgodę na przedłużenie zatrudnienia:  
1. dr. hab. Andrzeja Roszaka w Zakładzie Elektroradiologii 
2. dr. Witolda Cholewińskiego w Zakładzie Elektroradiologii  
3. dr. Grzegorza Zwierzchowskiego w Zakładzie Elektroradiologii 
4. mgr Lucyny Kasprzyk w Zakładzie Elektroradiologii 
5. mgr Krystyny Ohnsorge w Zakładzie Elektroradiologii 
6. dr Doroty Warzechy w Katedrze i Klinice Rehabilitacji  
7. lek. Anny Podolskiej w Katedrze i Klinice Rehabilitacji 
8. dr Bereniki Wruk w Katedrze i Klinice Rehabilitacji 
9. dr. Mariana Majchrzyckiego w Katedrze i Klinice Rehabilitacji 

10. dr. Jerzego Nazara w Klinice Chirurgii Kręgosłupa, Ortopedii 
Onkologicznej i Taumatologii  

oraz na zatrudnienie:  
1. mgr Bożeny Siczyńskiej w Zakładzie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego  

i Intensywnej Opieki  
2. dr Urszuli Kwapisz w Zakładzie Organizacji i Zarządzania  
3. dr. Marcina Grochowalskiego w Katedrze i Klinice Chirurgii 

Ogólnej i Kolorektalnej  
4. dr Małgorzaty Kampionii w Zakładzie Edukacji Medycznej.  
Dr hab. Krystyna Jaracz przedstawiła informację na temat badań 

statutowych.  
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY 
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