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Z SENATU 
 

Posiedzenia Senatu odbyły się 30 marca i 27 kwietnia 2011 roku.  
W dniu 30 marca Vice Wojewoda Wielkopolski Przemysław Pacia wręczył: 

 

Złoty Krzyż Zasługi: 
− dr hab. Krystynie Jaracz 
− dr hab. Annie Jelińskiej, prof. UM 
− dr. hab. Leszkowi Kubiszowi 
− dr. Jackowi Nikischowi 
− dr. Przemysławowi Sosnowskiemu 
− prof. dr. hab. Andrzejowi Szkaradkiewiczowi 
− prof. dr. hab. Michałowi Wojtalikowi 

 

Srebrny Krzyż Zasługi: 
− dr hab. Krystynie Górnej 
− dr. Piotrowi Piskunowiczowi 
− dr Magdalenie Witt 

 
Medal Złoty za Długoletnia Służbę: 
− Danucie Jaświłowicz. 

 
Senat uchwalił prowizorium budżetowe na rok 2011 w wysokości 50% 

planu zatwierdzonego na rok 2010. Prof. dr hab. Zenon Kokot przedstawił 
rozliczenie finansowe wydawnictw uczelnianych za rok 2010. 

 

Senat: 
− wyraził zgodę na przejęcie przez Uczelnię 111 Szpitala Wojskowego  
− zmienił uchwałę nr 12/2010 w sprawie określenia zasad przyznawania, 

wykorzystania i rozliczania środków na działalność statutową  
− ustalił limity przyjęć na kierunku kosmetologia w roku akadem. 

2011/2012  
− utworzył specjalność kodowanie i klasyfikacja procedur medycznych 

na kierunku zdrowie publiczne  
− zaopiniował wnioski o nagrody Ministra Zdrowia  
− uchwalił Regulamin przyznawania statusu profesora wizytującego. 
 

Senat wyraził zgodę na powołanie:  
− prof. dr hab. Anny C. Majewskiej na kierownika Katedry i Zakładu 

Biologii i Parazytologii Lekarskiej  
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− prof. dr. hab. Michała Drewsa na kierownika Katedry Chirurgii 
Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej  

− prof. dr. hab. Michała Drewsa na ordynatora-kierownika Kliniki 
Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologiczne.j  

 

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie: 
− prof. dr hab. Katarzyny Wieczorowskiej-Tobis na stanowisko 

profesora zwyczajnego w Katedrze Geriatrii i Gerontologii  
− dr hab. Anny Jankowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego 

w Katedrze i Zakładzie Biologii Komórki. 
 

Senat wyraził zgodę na: 
− wystąpienie Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu o przyznanie 

uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 
nauk o zdrowiu 

− wydzierżawienie dostawcy energii cieplnej  
− wyraził zgodę na udzielenie dr Beacie Burczyńskiej bezpłatnego 

urlopu naukowego. 
 

W dniu 27 kwietnia Senat: 
− uchwalił kryteria rozdziału środków na prowadzenie badań naukowych 

przez młodych naukowców  
− uchwalił zmiany w uchwale nr 35/2009 w sprawie zasad pobierania 

opłat za  świadczone usługi edukacyjne  
− wyraził zgodę na przyjęcie na niestacjonarne studia doktoranckie 

osób, które wygrały konkurs organizowany w ramach Programu 
WELCOME  

− uchwalił limit przyjęć na kierunek biotechnologia.  
 

W czasie posiedzenia profesor Andrzej Tykarski przedstawił informację 
o przebiegu reformy kadrowej w Uczelni.  

Senat utworzył Biuro Rekrutacji w Centrum Nauczania w Języku 
Angielskim i uchwalił zasady rekrutacji obywateli polskich na studia w języku 
angielskim.  

 
Senat wyraził zgodę na powołanie: 
− prof. dr. hab. Andrzeja Bręborowicza na kierownika Katedry i Zakładu 

Patofizjologii  
− prof. dr. hab. Grzegorza H. Bręborowicza na kierownika Katedry 

Perinatologii i Ginekologii 
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− prof. dr. hab. Krzysztofa Drewsa na ordynatora-kierownika Kliniki 
Perinatologii i Chorób Kobiecych 

− dr. hab. Andrzeja Nowakowskiego na ordynatora-kierownika Kliniki 
Chirurgii Kręgosłupa, Ortopedii Onkologicznej i Traumatologii  

− prof. dr hab. Wandy Stryły na kierownika Katedry Rehabilitacji i na 
powołanie prof. dr hab. Wandy Stryły na ordynatora-kierownika 
Kliniki Rehabilitacji. 

 

Przedstawiono odwołanie od negatywnej oceny Wydziałowej Komisji 
ds. Oceny Nauczycieli Akademickich.  
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RADA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I 
 
Posiedzenia Rady Wydziału odbyły się: 9 marca i 23 marca (wspólne 

posiedzenie Rady Wydziału Lekarskiego I i II) oraz 13 kwietnia 2011 roku. 
W dniu 9 marca Dziekan Wydziału Lekarskiego I prof. UM dr hab.  

R. Marciniak wręczył dr hab. Hannie Krauss z Katedry Fizjologii nominację 
na stanowisko profesora nadzwyczajnego. 

Dr hab. Przemysław Guzik, pełnomocnik ds. wdrażania “e-learning” na 
Wydziale Lekarskim I przedstawił prezentację programów grantowych 
Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. 

Rada Wydziału zaakceptowała wyróżnienie pracy doktorskiej dr. n. med. 
Mirosława Szczepańskiego. Rada Wydziału poparła wniosek o stypendium dla 
Wybitnych Młodych Naukowców dla dr n. med. Aleksandry Szczepankiewicz 
z Kliniki Pneumonologi, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej III 
Katedry Pediatrii. 

Rada Wydziału dokonała wyboru dwóch recenzentów w sprawie nadania 
tytułu naukowego profesora w zakresie medycyny – ortopedii dr. hab. 
Maciejowi Głowackiemu, prof. UM i wybrała dwóch recenzentów w sprawie 
nadania tytułu profesora w zakresie medycyny – neurochirurgii dr. hab. 
Włodzimierzowi Libertowi, prof. UM.  

Rada Wydziału powzięła uchwałę o dalszym powołaniu na kierownika 
Katedry Biologii i Parazytologii Lekarskiej prof. dr hab. Anny Majewskiej i na 
kierownika Katedry Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej 
oraz ordynatora oddziału–kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej  
i Endokrynologicznej, prof. dr. hab. Michała Drewsa. 

Rada Wydziału dokonała wyboru komisji konkursowych w związku  
z konkursami na kierowników: Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, 
Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego; Kliniki Pneumonologii, 
Alergologii i Immunologii Klinicznej, Katedry i Kliniki Intensywnej Terapii 
Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych; III Katedry Pediatrii.  

Zaakceptowano przyznanie nagród Ministra Zdrowia za 2010 (do 
zatwierdzenia na posiedzenie Senatu).  

Rada Wydziału dokonała wszczęcia postępowania habilitacyjnego dr n. 
med. Katarzyny Derwich, adiunkta Kliniki Onkologii i Transplantologii 
Pediatrycznej II Katedry Pediatrii i wyboru dwóch recenzentów oraz 
dokonała wyboru komisji dla opracowania wniosku dr. n. fiz. Jarosława 
Piskorskiego o wszczęcie przewodu habilitacyjnego. 

Powzięto uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk 
medycznych: lek. Agnieszce Rutkowskiej, lek. Magdalenie Wykrętowicz, 
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lek. Abdulowi Walki Alugailowi, lek. Julii Lewandowskiej, lek. Mariuszowi 
Chojnackiemu, lek. Annie Barciszewskiej i lek. Kindze Ciemniawskiej-
Gorzela. Dokonano wyboru recenzentów pracy doktorskiej lek. Agaty 
Stróżyńskiej. Wybrano komisję w sprawie następujących przewodów 
doktorskich: lek. Mariusza Jedrasa, lek. Jarosława Kopczyńskiego, mgr inż. 
Marty Stelmach-Madras, lek. Małgorzaty Pilarczyk i lek. Marcina Redmana. 
Wszczęto przewód doktorski: lek. Julii Murlewskiej, lek. Henryka Sicińskiego  
i mgr fiz. med. Joanny Jagielskiej. 

23 marca odbyło się wspólne posiedzenie Rad Wydziału Lekarskiego I  
i II poświęcone m.in.: 

− ocenie zajęć dydaktycznych na podstawie ankietyzacji przeprowadzonej 
wśród studentów (omówiła Weronika Pelczar) 

− uwagom ogólnym do procesu dydaktycznego na kierunku lekarskim 
(przedstawił Prodziekan WLI prof. dr hab. Jarosław Walkowiak) 

− opiniom i wnioskom Wydziałowych Zespołów Zapewnienia Jakości 
Kształcenia (omówił Prodziekan WLII dr hab. Wiesław Markwitz) 

− sprawozdaniu z wizytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej na 
kierunku biotechnologia (Prodziekan WLII dr hab. Agnieszka 
Dobrowolska-Zachwieja) 

− reformie studiów na kierunku lekarskim (Prodziekan WLI dr hab. 
Jerzy Wójtowicz) 

− Krajowym Ramom Kwalifikacji (dr hab. Andrzej Marszałek, prof. 
UMK) 

− nowoczesnym metodom kształcenia studentów (Prorektor ds. Klinicznych 
i Szkolenia Podyplomowego (prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis) 

− planowanym kierunkom e-learningu i egzaminów on-line (dr hab. 
Grzegorz Dworacki, dr hab. Przemysław Guzik) 

− symulacji medycznej (dr med. Łukasz Gąsiorowski). 
 

W dniu 13 kwietnia Dziekan dr hab. R. Marciniak, prof. UM, wręczył 
powołania na kierownika Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej 
prof. zw. dr hab. Annie C. Majewskiej i na kierownika Katedry Chirurgii 
Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej oraz ordynatora Oddziału – 
kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej 
prof. dr. hab. Michałowi Drewsowi. 

Rada Wydziału dokonała wyboru dwóch recenzentów w związku  
z wnioskiem o tytuł naukowy profesora nauk medycznych w zakresie 
medycyny – neurochirurgii dla dr. hab. Włodzimierza Lieberta, prof. UM;  
w zakresie pediatrii – endokrynologii dziecięcej dla dr. hab. Marka 
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Niedzieli, prof. UM; w zakresie chirurgii ogólnej dla dr. hab. Ryszarda 
Marciniaka, prof. UM. 

Wybrano dwóch recenzentów w związku z przewodem habilitacyjnym 
dr med. Anny Sienkiewicz i dr. n. fiz. Jarosława Piskorskiego. 

Powzięto uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk 
medycznych następującym lekarzom: Joannie Chowańskiej, Karolinie 
Hoffman, Beacie Adamczyk, Marcie Pawlak, Piotrowi Rakowiczowi, Annie 
Benignie Konarkowskiej, Joannie Krygowskiej-Zielińskiej, Alicji Witkowskiej 
i Piotrowi Matysie. Dokonano wyboru recenzentów prac doktorskich: lek. 
Agaty Brązert, lek. Jarosława Kopczyńskiego, mgr inż. Marty Stelmach-
Mardas, lek. stom. Agnieszki Marii Pernak, lek. Małgorzaty Pilarczyk. 
Dokonano wyboru komisji w przewodzie doktorskim: lek. Aleksandra 
Jamscheera i lek. Krzysztofa Niciejewskiego. Anulowano przewód doktorski 
lek. Andrzeja Dmitriewa. Wszczęto następujące przewody doktorskie: mgr. 
Szymona Dębickiego, mgr Ewy Marianny Dwojak, mgr Joanny Walczak, lek. 
Agnieszki Tarczyńskiej i lek. Agnieszki Wencel-Warot. 

     
 



 9 

RADA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO II 
 
Posiedzenia Rady Wydziału odbyły się 23 marca i 20 kwietnia 2011 roku. 
W dniu 23 marca przeprowadzono kolokwium habilitacyjne dr n. med. 

Beaty Ponikowskiej, adiunkta Katedry i Zakładu Fizjologii i w wyniku 
kolokwium nadano stopień doktora habilitowanego nauk medycznych  
z zakresu medycyny (patofizjologia).  

Nadano stopień doktora nauk medycznych z zakresu medycyny lek.  
I-Cheng Juanowi z Anglojęzycznych Studiów Doktoranckich w Zakładzie 
Immunologii Nowotworów Katedry Biotechnologii Medycznej, lek. 
Agnieszce Remlinger-Molenda ze Studiów Doktoranckich w Klinice 
Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii oraz z zakresu stomatologii lek. 
dent. Monice Hemerling-Powidzkiej ze Studiów Doktoranckich w Klinice 
Gerostomatologii Katedry Protetyki Stomatologicznej. 

Rada Wydziału poparła wniosek o nadanie tytułu naukowego profesora 
nauk medycznych z zakresu medycyny dr. hab. Marcinowi Gabrielowi, prof. 
UM oraz zaakceptowała zaproponowanych recenzentów w sprawie nadania 
tytułu naukowego profesora nauk medycznych z zakresu medycyny dr. hab. 
Zbigniewowi Krasińskiemu, prof. UM,  z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń 
II Katedry Chirurgii. Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek  
w sprawie wszczęcia procedury nadania dr hab. Agnieszce Dobrowolskiej-
Zachwiei, prof. UM, tytułu naukowego profesora nauk medycznych z zakresu 
medycyny i zaopiniowała pozytywnie wniosek w sprawie nadania dr. hab. 
Markowi  Ruchale, prof. UM, tytułu naukowego profesora nauk medycznych 
z zakresu medycyny oraz w sprawie nadania tytułu naukowego profesora nauk 
medycznych z zakresu biologii medycznej dr. hab. Leszkowi Kubiszowi.  

Dokonano wyboru komisji konkursowych w sprawie obsadzenia funkcji: 
 

1. Kierownika Katedry Perinatologii i Ginekologii 
Komisja w składzie: 

 

− prof. dr hab. Krzysztof Drews 
− dr hab. Zbigniew Friebe, prof. UM 
− prof. dr hab. Janusz Gadzinowski 
− dr hab. Wiesław Markwitz 
− prof. dr hab. Jerzy Moczko 
− dr hab. Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz, prof. UM 

 

2. Kierownika–ordynatora Kliniki Perinatologii i Chorób Kobiecych 
 

− prof. dr hab. Grzegorz H. Bręborowicz 
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− dr hab. Zbigniew Friebe, prof. UM 
− prof. dr hab. Janusz Gadzinowski 
− dr hab. Wiesław Markwitz 
− dr hab. Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz, prof. UM 
− prof. dr hab. Marta Szymankiewicz-Bręborowicz 

 

3. Kierownika Katedry i Zakładu Patofizjologii 
 

− prof. dr hab. Małgorzata Bruska 
− dr hab. Maria Iskra, prof. UM 
− dr hab. Michał Nowicki 
− dr hab. Marek Simon, prof. UM 
− prof. dr hab. Janusz Witowski 
− prof. dr hab. Maciej Zabel   
 

Członkowie Rady Wydziału zaopiniowali pozytywnie proponowane kandydatury 
do nagrody Ministra Zdrowia: 

 

1. Prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz, kierownik Katedry Biotechnologii 
Medycznej – za całokształt działalności 

2. Prof. dr hab. Ryszard Koczorowski, kierownik Kliniki Gerostomatologii 
Katedry Protetyki Stomatologicznej – za podręcznik „Geroprotetyka – 
Rekonstrukcje Narządu Żucia u Osób Starszych” 

3. Zespół z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii w składzie: 
− dr n. med. Witold Szaflarski – 45% 
− dr hab. n. med. Michał Nowicki – 45% 
− prof. dr hab. Maciej Zabel – 10% 

za cykl 2 publikacji dotyczących mechanizmów lekooporności komórek 
nowotworowych na cytostatyki – łączny IF = 16,3.  

 

4. Zespół w składzie:  
− prof. dr hab. Jerzy Moczko – 50% 
− prof. dr hab. Grzegorz H. Bręborowicz – 50% 

za podręcznik pt.: „Nie samą biostatyką” wydany w 2010 r. 
 

Rada Wydziału poparła dwa wnioski w sprawie wystąpienia do Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego o stypendia dla Wybitnych Młodych 
Naukowców, dla dr Agnieszki Ziółkowskiej oraz dr. Marcina Rucińskiego  
z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii. 

Wszczęto następujące przewody doktorskie: lek. dent. Anny Pernak, lek. 
stom. Nedala Aidi, lek. Magdaleny Matuszak, mgr farmacji Pauliny Marek, 
lek. Wojciecha Melerowicza, lek. Macieja Mazura, mgr inż. biotechnologii 
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Katarzyny Zaorskiej, lek. Marioli Krzyścian, lek. Agnieszki Ida, lek. Justyny 
Chełmińskiej. Wybrano recenzentów w sprawie rozprawy doktorskiej lek. 
Łukasza Łapaja. Dokonano wyboru komisji i recenzentów w sprawie 
następujących rozpraw doktorskich: mgr. zdrowia publ. Arkadiusza 
Rutkowskiego, lek. Michała Hraba, mgr chemii Bogny Gryszczyńskiej. 

W dniu 20 kwietnia przeprowadzono kolokwium habilitacyjne i nadano 
stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu biologii 
medycznej dr n. biol. Małgorzacie Frontczak-Baniewicz z Zakładu Ultrastruktury 
Komórki Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Podjęto 
uchwałę o dopuszczeniu do kolokwium habilitacyjnego dr n. med. Joanny 
Antoszewskiej, adiunkta Katedry i Zakładu Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji 
Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz dokonano 
wyboru komisji w sprawie przewodu habilitacyjnego dr n. med. Agnieszki 
Słopień, adiunkta Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz dr n. med. Jolanty 
Saczko, adiunkta Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej Akademii 
Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. 

Nadano stopień naukowy doktora nauk medycznych z zakresu medycyny: 
lek. Maciejowi Węglowskiemu, lek. Łukaszowi Spychalskiemu, lek. Rafałowi 
Szajkowskiemu oraz z zakresu stomatologii: lek. dent. Andrzejowi 
Baszkowskiemu i lek. stom. Renacie Śniatała i z zakresu biologii medycznej: 
mgr psychol. Nadii Bryl, mgr biotechnologii Annie Przybyła i mgr biologii 
Katarzynie Kulcenty.  

Rada Wydziału zaakceptowała zaproponowanych recenzentów w sprawie 
nadania tytułu naukowego profesora nauk medycznych z zakresu medycyny 
dr hab. n. med. Agnieszce Dobrowolskiej-Zachwieji i z zakresu biologii 
medycznej dr. hab. n. med. Leszkowi Kubiszowi. Dokonano wszczęcia 
postępowania wyboru komisji w sprawie nadania tytułu naukowego profesora 
nauk medycznych z zakresu biologii medycznej dr. hab. Markowi Simonowi, 
prof. UM. 

Rada Wydziału wypowiedziała się pozytywnie w sprawie kandydatury 
prof. dr. hab. Andrzeja Bręborowicza na funkcję kierownika Katedry  
i Zakładu Patofizjologii oraz w sprawie kandydatury prof. dr. hab. med. 
Grzegorza H. Bręborowicza na funkcję kierownika Katedry Perinatologii  
i Ginekologii i kandydatury prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa Drewsa na 
funkcję ordynatora–kierownika Kliniki Perinatologii i Chorób Kobiecych 
Katedry Perinatologii i Ginekologii.  

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie zaproponowały skład komisji 
konkursowych w sprawie obsadzenia stanowisk: 

1. Kierownika Katedry i Zakładu Biofizyki 
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− prof. dr hab. Feliks Jaroszyk 
− prof. dr hab. Andrzej Bręborowicz 
− prof. dr hab. Maciej Zabel 
− prof. dr hab. Małgorzata Bruska 
− dr hab. Maria Iskra, prof. UM 
− dr hab. Wojciech Warchoł 

2. Kierownika Katedry Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób 
Wewnętrznych oraz ordynatora–kierownika Kliniki Gastroenterologii, 
Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych 
− prof. dr hab. Jerzy Sowiński 
− prof. dr hab. Jarosław Walkowiak 
− prof. dr hab. Andrzej Oko 
− dr hab. Agnieszka Dobrowolska-Zachwieja, prof. UM 
− dr hab. Grzegorz Mielcarz, prof. UM 
− prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis. 

Wszczęto przewody doktorskie i wybrano promotorów dla: lek. Wojciecha 
Melerowicza, mgr fizjoterapii Małgorzaty Milko, lek. Karoliny Mrówki, mgr 
zdrowia publ. Mateusza Cofty, lek. Karoliny Jaszczyńskiej-Nowinka, lek. 
Leszka Michalaka, lek. Petera Kurdybacha, lek. Piotra Liszkowskiego, mgr 
analityki med. Anny Blacha, lek. Mariusza Machczyńskiego. 

Rada Wydziału zezwoliła niesamodzielnym pracownikowm nauki na 
przeprowadzenie zaliczeń: dr. n. med. Tomaszowi Kulczykowi, adiunktowi 
Zakładu Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej (zaliczenia z radiologii 
stomatologicznej) oraz dr. n. med. Marcinowi Moskalewiczowi, adiunktowi 
Katedry i Zakładu Historii Nauk Medycznych (zaliczenia z: History of 
Medicine and Dentistry – DDS Program, History of Medicine – program 6-
letni medycyny w języku angielskim). 

Rada Wydziału wyraziła zgodę na zwolnienie z wymogu posiadania 
specjalizacji dr n. med. Justyny Jurga z Zakładu Biomateriałów Stomatologii 
Doświadczalnej, dr. n. med. Rafała Brożka z Kliniki Gerostomatologii oraz dr. 
n. med. Patryka Szuberta z Kliniki Chirurgii Stomatologicznej w konkursie na 
adiunkta  lub starszego wykładowcy.      
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RADA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO 
 
    

Posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego odbyły się w dniu 9 marca 
i 6 kwietnia 2011 roku.  

W dniu 9 marca Rada Wydziału Farmaceutycznego podjęła uchwały:  
o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu promotora dla mgr farm. 
Alicji Wassel, słuchaczki Podyplomowego Niestacjonarnego Studium Metodologii 
Badań Naukowych, o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do 
publicznej obrony oraz o powołaniu Wydziałowej Komisji ds. przeprowadzenia 
publicznej obrony rozprawy doktorskiej dla mgr farm. Agnieszki Kamińskiej, 
asystenta w Katedrze i Zakładzie Farmacji Klinicznej i Biofarmacji, o przyjęciu 
rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony oraz o powołaniu 
Wydziałowej Komisji ds. przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy 
doktorskiej mgr farm. Jolanty Kamińskiej, słuchaczki Studium Doktoranckiego 
przy Katedrze i Zakładzie Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki. W czasie 
posiedzenia także Rada Wydziału podjęła uchwałę o wyznaczeniu recenzentów 
oraz uchwałę o powołaniu Wydziałowej Komisji ds. przeprowadzenia 
egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr inż. Agnieszki Wichury–
Demskiej, asystenta w Katedrze i Zakładzie Bromatologii.   

Rada Wydziału podjęła uchwałę o poparciu wniosku o nostryfikację 
dyplomu Wojciecha Marczaka, mgr farmacji, absolwenta Lwowskiego 
Narodowego Uniwersytetu Medycznego pod warunkiem uzupełnienia 
kształcenia i odbycia 6-miesięcznej praktyki zawodowej w aptece. Protokół  
z posiedzenia Komisji przedstawiła prof. dr hab. Irena Matławska – 
przewodnicząca Wydziałowej Komisji. Rada Wydziału podjęła uchwały  
o poparciu następujących wniosków o przyznanie Nagrody Ministra Zdrowia: 

 

1. Nagrody zespołowej naukowej za cykl 7 publikacji na temat: 
„Otrzymywanie i badanie właściwości użytkowych związków  
z grupy azoli” (łączna wartość IF=17,40) dla zespołu pracowników 
Katedry i Zakładu Chemii Organicznej UMP, w składzie: prof. dr 
hab. Lucjusz Zaprutko, dr hab. Andrzej Gzella, dr n. farm. Dorota 
Olender, dr n. farm. Anna Pawełczyk, dr n. farm. Justyna Żwawiak. 

2. Nagrody zespołowej naukowej za cykl 6 publikacji  dotyczących 
aspektów farmakokinetyczno-farmakogenetycznych oraz opracowania 
metod bioanalitycznych oznaczania leków o uznanym działaniu 
terapeutycznym oraz steroidów w aspekcie choroby nadciśnieniowej 
(łączna wartość IF=18,153) dla zespołu w składzie: dr hab. 
Franciszek Główka, prof. UM; prof. dr hab. Jacek Wachowiak; prof. 
dr hab. Grzegorz Oszkinis; dr n. farm. Marta Karaźniewicz-Łada, 
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mgr farm. Katarzyna Kosicka; mgr farm. Michał Romański; mgr 
biol. Michał Łuczak; dr Grzegorz Grund; mgr farm. Ewelina 
Lipnicka-Tuliszka. 

3. Nagrody zespołowej dydaktycznej za podręcznik pt.: „Ocena jakości 
substancji i produktów leczniczych” 2010 r. (podręcznik dla 
studentów farmacji) dla zespołu w składzie: prof. dr hab. Marianna 
Zając; dr hab. Anna Jelińska, prof. UM; dr n. farm. Judyta Cielecka – 
Piontek; mgr farm. Agnieszka Dołhań; dr Ewa Leciejewicz – 
Ziemecka; dr n. farm. Beata Medenecka, mgr farm. Mikołaj 
Piekarski; dr n. farm. Agnieszka Sobczak; dr n. farm. Przemysław 
Zalewski. 

 

Rada Wydziału podjęła uchwałę o poparciu kandydatur: mgr farm. Doroty 
Danielak i mgr. farm. Michała Romańskiego na asystentów w Katedrze  
i Zakładzie Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki oraz mgr farm. Agnieszki 
Kamińskiej na asystenta w Katedrze i Zakładzie Farmacji Klinicznej  
i Biofarmacji i dr n. farm. Katarzyny Dettlaff na adiunkta w Katedrze  
i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej UMP. 

Rada Wydziału podjęła uchwałę o uzupełnienie składu osobowego 
Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, powołano 
Komisję w następującym składzie: 

 

PRZEWODNICZĄCA: 
Prof. dr hab. Jadwiga Mielcarek  
 

CZŁONKOWIE: 
Dr hab. Maria Chrzanowska, prof. UM 
Dr hab. Marzena Dworacka  
Dr hab. Beata Stanisz  
Dr hab. Marek Bernard  
Dr hab. Stanisław Sobiak 
Dr hab. Wiesława Bylka, prof. UM 
 

W sprawach bieżących przewodniczący Wydziałowej Komisji – prof. dr 
hab. Lucjusz Zaprutko poinformował o pracach przygotowawczych dotyczących 
budowy Collegium Pharmaceuticum (prezentacja – zał. nr 1) 

Po przedstawieniu prezentacji przez prof. L. Zaprutko, członkowie Rady 
przedstawili swoje uwagi: 

Prof. B. Zielińska - Psuja 
• Wspólna „Zwierzętarnia” ok. 600 m 
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• Pracownia Matematyki – jako oddzielna samodzielna, jednostka 
Wydziałowa 

• Pomieszczenie dla PTFarm 
 

Prof. M. Rybczyńska 
• Jak wygląda powierzchnia Biologii, Chemii na Morasku? 
 

Doc. M. Bernard 
• Czy tylko duże sale wykładowe będą czy również mniejsze? 
 

Prof. Z. Kokot 
• Wydzielenie dla całych jednostek np. Pracowni Chemometrii, 

zaawansowanych metod statystycznych 
• Walka o uzyskanie zaawansowanej aparatury na tym etapie, 

zdeponować dla całego Wydziału, to bardzo kosztochłonne, zanim 
skierujemy nasze wymagania do Projektantów, które rzeczy 
wydzielamy jako wspólne 

• Propozycja zwołania zebrania z przedstawicielami poszczególnych 
jednostek Wydziału w celu uszczegółowienia potrzeb 

 

Prof. B. Zielińska–Psuja 
• Problem pomieszczeń dla specjalistycznej aparatury 
 

Dziekan 
• Budowa Collegium Pharmaceuticum to budowa modułowa 
• Konieczność wypracowania wstępnej koncepcji (zgodnie z prośbą JM 

Rektora 
 

Prof. M. Rybczyńska 
• Kwestia możliwości zwrócenia się o wsparcie finansowe w ramach 

środków unijnych (przypomnienie sytuacji z Coll. Prof. Chmiela) 
 

Prof. Z. Kokot 
• Budowa Coll. Prof. Chmiela była inicjatywą Dyr. Sauera i jego 

zespołu 
• Potrzeba konkretnych wniosków, teraz kończą się terminy i fundusze, 

finansowanie roku 2011 jest w toku 
• Mamy długi okres czasu na przygotowanie konkretnych rzeczy 

(następne finansowanie w roku 2014) 
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Prof. B. Zielińska-Psuja 
• Propozycja utworzenia Medycznego Laboratorium Diagnostycznego 

(podobnie na zasadzie istniejącej już Apteki Szkoleniowej) 
• Zajęcia dla analityków odbywają się obecnie grzecznościowo  

w klinikach i szpitalach 
• Laboratorium jako jednostka szkoleniowa a następnie prowadząca 

działalność usługową 
 

Prof. Z. Kokot 
• Dopracowanie koncepcji projektów i uwzględnienie obecnych uwag  

i przesłanie ich przed nowym spotkaniem 
 

Prof. M. Rybczyńska 
• Problem zdobycia specjalistycznej aparatury – występowanie łączne, 

wspólne – jest to bardziej korzystne 
• Laboratorium Analiz Lekarskich to dobry pomysł; prowadzenie zajęć 

w typowych laboratoriach jest coraz bardziej utrudnione 
• Zobowiązanie do przygotowania projektu Laboratorium Analiz Medycznych 

(konsultacja z kierownictwem szpitali) 
 

Doc. M. Bernard 
• Brak informacji nt. potrzeb Ogrodu Farmakognostycznego 
• Ogród dla Farmakognozji i Botaniki Farmac. 
 

Stud. M. Cerbin 
• Kwestia ewentualnego podnajmu na zewnątrz sal wykładowych 
• Czy będzie druga Apteka Akademicka 
 

Doc. B.Thiem 
• Pomieszczenia do rekreacji? sale do ćwiczeń gimnastycznych, do gry 

w squash 
 

Prof. Z. Kokot 
• Wyrażenie obawy nad łączeniem tego typu rzeczy, obiekty sportowe 

powstaną w tzw. drugim etapie budowy, przy inwestycji Wydziału 
Nauk o Zdrowiu – tereny sportowe, akademik itp. 

 

Doc. A. Gzella 
• Przy tworzeniu koncepcji laboratorium Wydziałowego – konieczność 

porozumienia z Władzami Uczelni 
 

Prof. L. Zaprutko - uwaga końcowa: Doprecyzowanie projektu podczas 
wspólnego spotkania z przedstawicielami poszczególnych jednostek. 
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Poinformowano o wyróżnieniu pracy doktorskiej mgr. Macieja Stawnego 
nagrodą Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz o  uhonorowaniu prac 
magisterskich w ramach V edycji konkursu firmy HASCOLEK: 

I miejsce – mgr Agnieszka Herok oraz wyróżnienie dla mgr. Michała 
Piotrowskiego. Przedstawiono informacje o:  

− ogłoszeniu SITPChem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Przemysłu Chemicznego o ogólnopolskim konkursie prac dyplomowych 
z obszaru chemii dla absolwentów wyższych uczelni  

−  www.sitpchem.org.pl i www.miesiecznikchemik.pl – link IYC 2011; 
− Międzyuczelnianym  Konkursie Artystycznym – „Rajski Ptak” (sztuka 

wizażu) - organizator: Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji  
w Poznaniu 

−  nabórze na staże naukowe dla młodych pracowników nauki (do 35. r. 
życia) – Uniwersytet Christiana (informacja Działu Badań Naukowych) 

− Albrechta w Kilonii – termin do 22 kwietnia br. 
− II Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym „Ocena jakości preparatów 

farmaceutycznych” Gdańsk, 15-16 września 2011 r. 
–  propozycji współpracy - Medical Communications Sp. z o.o.- platforma 

internetowa w zakresie szkolenia podyplomowego – www.medical.pl 
 

Przedstawiono apel Dziekana o zainteresowanie się takimi formami 
aktywności naukowej o których poinformował Dziekan na stronie: 
www.forumgastro.pl. Forum Gastrologiczne jest programem edukacyjnym 
opartym na rozwiązywaniu zadań testowych, przygotowanych przez wybitnych 
polskich specjalistów w dziedzinie gastrologii; celem programu jest umożliwienie 
lekarzom gastrologom, lekarzom pierwszego kontaktu, internistom i chirurgom 
oraz osobom specjalizującym się w wyżej wymienionych dziedzinach realizacji 
procesu samokształcenia i doskonalenia zawodowego, a także zdobywania 
wymaganych punktów edukacyjnych. Przyznanie punktów potwierdzone jest 
stosownym certyfikatem. Dodał również, że podobne platformy informatyczne 
tworzą Wydziały Farmaceutyczne Collegium Medicum w Krakowie  
i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

 

Przedstawiono też na posiedzeniu: 
− apel Dziekana oraz Prorektora Z. Kokota o przestrzeganiu terminów 

składania prac doktorskich przez podopiecznych, słuchaczy Studium 
Doktoranckiego, rozsądne planowanie poszczególnych etapów, aby nie 
utrudniać rozwoju młodego pracownika nauki – komentarz Najwyższej 
Izby Kontroli 
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− analizę i komentarz w sprawie bibliometrii Wydziału Farmaceutycznego 
na tle innych Wydziałów naszej uczelni za r. 2010 (spadek liczby 
publikacji w stosunku do 2009 roku) 

− informację o konferencji Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych – 
prace przygotowawcze nad opisem efektów kształcenia na kierunku 
farmacja, w Europejskich Ramach Kwalifikacji efekt uczenia się jest 
definiowany przez określenie tego, co student wie, rozumie i potrafi 
wykonać po zakończeniu procesu uczenia się. Dlatego Europejskie 
Ramy Kwalifikacji kładą nacisk raczej na rezultaty uczenia się niż na 
wkład, jak na przykład długość trwania nauki. 

Poinformowano o powstaniu Narodowego Centrum Nauki w Krakowie. 
Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania 
działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych 
lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej 
wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na 
praktyczne zastosowania ani użytkowanie. Do zadań NCN należy finansowanie:  

− badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych,  
− stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego 

doktora 
− projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na 

celu realizację ważnych dla rozwoju nauki pionierskich badań 
naukowych 

− badań naukowych nie należących do zakresu badań finansowanych 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
• nadzór nad realizacją wyżej wymienionych badań naukowych; 
• współpraca międzynarodowa w ramach finansowania działalności 

w zakresie badań podstawowych 
• upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych 

przez Centrum konkursach 
• inspirowanie i monitorowanie finansowania badań podstawowych 

ze środków pochodzących spoza budżetu państwa 
• inne zadania zlecone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

w tym opracowywanie programów badawczych ważnych dla 
kultury narodowej. 

NCN będzie wspierać młodych naukowców przeznaczając nie mniej niż 
20% środków pozostających w jego dyspozycji na wsparcie rozwoju osób 
rozpoczynających karierę naukową. 
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Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, NCN może zlecić wykonywanie zadań w zakresie wspierania 
badań podstawowych innym podmiotom działającym na rzecz nauki. 

Narodowe Centrum Nauki przyjęło za podstawę procesu kwalifikacji  
i oceny projektów badawczych następujący podział na 25 paneli dziedzinowych 
(dyscyplin lub grup dyscyplin), tematycznie pokrywających cały obszar 
badań naukowych, w trzech głównych działach: 

• Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce (6 paneli, HS1–HS6)  
• Nauki Ścisłe i Techniczne (10 paneli, ST1–ST10)  
• Nauki o Życiu (9 paneli, NZ1–NZ9) 
 

W dniu 15 marca 2011 r., na podstawie określonych przez Radę 
Narodowego Centrum Nauki warunków przeprowadzania konkursów na 
finansowanie projektów badawczych, przyjętych uchwałami nr 8/2011, 
9/2011, 10/2011, 11/2011, 12/2011 z dnia 10 marca 2011 r. Koordynatorzy 
Dyscyplin ogłosili konkursy  na finansowanie projektów badawczych  
z zakresu badań podstawowych. 

Prof. Z. Kokot poinformował o polsko-niemieckim sympozjum w Dusseldorfie 
(informacje bieżące, liczba uczestników z Wydziału, stan przygotowań). 
Złożono podziękowania Magdalenie Cerbin – absolwentce kierunku farmacja 
za kilkuletni udział w obradach Rady Wydziału Farmaceutycznego w imieniu 
przedstawicieli Samorządu Studenckiego. 

W dniu 6 kwietnia Rada Wydziału podjęła uchwały: o przyjęciu 
publicznej obrony rozprawy doktorskiej, o nadaniu stopnia doktora nauk 
farmaceutycznych i o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej mgr farm. Jolanty 
Kamińskiej, słuchaczki Studium Doktoranckiego przy Katedrze i Zakładzie 
Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki. Rada Wydziału podjęła uchwałę  
o poparciu wniosku o nostryfikację dyplomu Firasa Kamela, mgr. farmacji, 
absolwenta Narodowego Uniwersytetu Farmaceutycznego w Charkowie pod 
warunkiem przygotowania obrony pracy magisterskiej i zdania egzaminu 
magisterskiego oraz odbycia 6-miesięcznej praktyki zawodowej w aptece. 

Rada Wydziału podjęła uchwałę o poparciu kandydatur mgr inż. Anny 
Paczkowskiej i mgr zdr. publ. Doroty Koligat na asystentów w Katedrze  
i Zakładzie Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej.  

Rada Wydziału podjęła uchwały o powołaniu Wydziałowych Komisji ds. 
przeprowadzenia konkursów otwartych na kierowników Katedr i Zakładów  
w następującym składzie: 

 
 
 

http://www.ncn.gov.pl/download/pdf/uchwaly%20rady/uchwalanr8_2011.pdf
http://www.ncn.gov.pl/download/pdf/uchwaly%20rady/uchwalanr9_2011.pdf
http://www.ncn.gov.pl/download/pdf/uchwaly%20rady/uchwalanr10_2011.pdf
http://www.ncn.gov.pl/download/pdf/uchwaly%20rady/uchwalanr11_2011.pdf
http://www.ncn.gov.pl/download/pdf/uchwaly%20rady/uchwalanr12_2011.pdf
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KATEDRA I ZAKŁAD Bakteriologii Farmaceutycznej 
Przewodniczący 
1. Prof. Edmund Grześkowiak - Dziekan   
2. Prof. Zenon Kokot      
3. Prof. Maria Rybczyńska     
4. Prof. Irena Matławska    
5. prof. UM Anna Jelińska      
6. prof. UM Magdalena Figlerowicz    
7. Dr Maria Ciupińska  

    

KATEDRA I ZAKŁAD Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii 
Roślin 
Przewodniczący 
1. Prof. Edmund Grześkowiak - Dziekan  
2. Prof. Janina Lulek      
3. Prof. Juliusz Przysławski     
4. Prof. Jadwiga Jodynis-Liebert   
5. Prof. Lucjusz Zaprutko    
6. Prof. UM Wiesława Bylka     
7. Prof. UM Gerard Nowak     
  

KATEDRA I ZAKŁAD Bromatologii 
Przewodniczący 
1. Prof. Edmund Grześkowiak - Dziekan  
2. Prof. Wanda Baer-Dubowska   
3. Prof. Teresa Bobkiewicz-Kozłowska  
4. Prof. Barbara Zielińska-Psuja   
5. Prof. UM Gerard Nowak    
6. Dr hab. Beata Stanisz    
7. Dr hab. Marzena Dworacka   
 

KATEDRA I ZAKŁAD Toksykologii 
Przewodniczący 
1. Prof. Edmund Grześkowiak-Dziekan  
2. Prof. Elżbieta Nowakowska   
3. Prof. Zenon Kokot     
4. Prof. Maria Rybczyńska     
5. Prof. Lucjusz Zaprutko     
6. Prof. UM Maria Chrzanowska   
7. Dr hab. Marek Pyda    
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Rada Wydziału podjęła uchwałę w głosowaniu jawnym o powołaniu 
Wydziałowej Komisji ds. akredytacji na kierunku farmacja, w następującym 
składzie osobowym: 

− prof. dr hab. n. farm Edmund Grześkowiak, Dziekan  
− prof. dr hab. n. farm. Teresa Gierlach-Hładoń, Prodziekan  
− prof. dr hab. n. farm Jaromir Budzianowski, Pełnomocnik Dziekana 

ds. Studenckich Kół  Naukowych 
− dr n. farm. Anna Lutka, członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości 

Kształcenia 
− dr n. farm. Agnieszka Sobczak, pracownik naukowy Katedry i Zakładu 

Chemii Farmaceutycznej 
− dr n. farm. Magdalena Ratajczak, Opiekun Studenckich Praktyk Wakacyjnych  
− mgr Beata Słomińska, kierownik Dziekanatu 
− mgr Elżbieta Nowak, specjalista, pracownik Dziekanatu  
− mgr Irmina Jaśkowiak, sam. referent, pracownik Dziekanatu. 
Dziekan przekazał informację nt. uzyskanej dotacji na działalność statutową 

na rok 2011 w wys. 366.756 PLN oraz zapytał członków Rady czy rozdział 
środków ma nastąpić wg ankiet ubiegłorocznych. Po krótkiej dyskusji, Rada 
Wydziału podjęła uchwałę w głosowaniu jawnym, że rozdział środków nastąpi 
wg nowych zasad. Jednocześnie Dziekan przypomniał, że zwróci się do 
kierowników katedr o przygotowanie sprawozdań z wykorzystania środków  
w r. 2010 oraz zapewnił, że na początku zostanie uruchomiona I transza 
wypłaty w wys. 40% kwoty ubiegłorocznej.  

Przekazano informacje o następujących sprawach: 
− o zaproszeniu prof. B. Kędzi oraz dr. W. Buchwalda z Sekcji Fitoterapii 

Polskiego Towarzystwa Lekarskiego na konferencję „ZIOŁOLECZNICTWO 
KLASZTORNE – HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ” w dniu 14 maja 2011 
r. w Opactwie Benedyktynów w Lubiniu 

− o naborze kandydatów do Komisji Etyki PAN, str. internetowa: 
www.pan.pl 

− o możliwości składania wniosków o nagrody naukowe Wydziału 
Nauk Medycznych PAN do 22 kwietnia 

− o możliwości składania wniosków o Nagrodę Naukową Miasta 
Poznania dla stypendystów i młodych badaczy do 22 kwietnia 

− o VII Międzynarodowym Forum Studenckich Kół Naukowych 
Towaroznawstwa (9 do 10 maja), w którym udział wezmą studenci  
z krajowych, jak i zagranicznych uczelni, prezentując prace badawcze 
realizowane w ramach działalności kół. 
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Dziekan przekazał informację na temat: Efektów kształcenia dla kierunku 
farmacja, które mają zastąpić stare standardy, mają zharmonizować programy 
nauczania, zbieżne z programami unijnymi; są to efekty w oparciu o które 
Wydziały będą realizowały swoje programy; jest tylko podana sumaryczna 
liczba godzin; efekty dają możliwość specyfikacji kształcenia na Wydziale, 
wprowadzenia nowych treści, zbliżenia do programu PharmD, nowe 
możliwości modyfikacji w świetle nowych przepisów Ustawy o Szkolnictwie 
Wyższym; podobne prace prowadzone są dla kierunku analityka medyczna  
i Wydziałach Lekarskich. 

Prof. M. Rybczyńska poinformowała o pracach dot. kierunku analityka 
medyczna i przekazaniu 28 marca br. Wiceministrowi w Ministerstwie Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego prof. Marciniakowi dokumentacji w zakresie 
wyznaczników wiedzy, umiejętności i kwalifikacji. Prof. Z. Kokot: pozytywnie 
wypowiedział się nt. aktualnych działań w zakresie przygotowywanych treści 
programowych i jak najbliższego określenia nowoczesnej sylwetki  farmaceuty, 
być może w kierunku programu PharmD, bowiem obecne treści to farmacja na 
zrębach powojennych, dużo zostało narzucone i dodał, że główną ideą jest, aby 
iść i wykraczać poza ramy i jak najwięcej dyskutować.    

Prof. L. Zaprutko przedstawił do zatwierdzenia tematy prac licencjackich  
i mgr na kier. kosmetologia.  Rada Wydziału podjęła uchwałę w głosowaniu 
jawnym o zatwierdzeniu tematów.  Prodziekan przekazał również informację  
o braku możliwości odrabiania zajęć na studiach niestacjonarnych przez 
studentów stacjonarnych, poprosił także, aby osoby prowadzące zajęcia nie 
powtarzały treści ze studiów I stopnia na studiach II stopnia realizowane  
w ramach tych samych przedmiotów oraz z uwagi na studiowanie 
absolwentów, którzy kończyli różne szkoły zaapelował o nie zwalnianie  
z uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych z przedmiotów realizowanych na 
kierunku. 

Rada Wydziału podjęła uchwałę o dopuszczeniu do kolokwium habilitacyjnego 
i przyjęciu kolokwium dr n. farm. Izabeli Muszalskiej, st. wykładowcy  
w 
 Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej oraz o nadaniu  stopnia doktora 
habilitowanego w dziedzinie i dyscyplinie nauki farmaceutyczne. 
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RADA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU 
  

Posiedzenia Rady Wydziału odbyły się 14 marca i 11 kwietnia 2011 roku.  
W dniu 14 marca Rada Wydziału przyjęła publiczne obrony rozpraw 

dok

Ma

arła wniosek o powołanie prof. dr hab. Katarzyny 
Wi

ładzie Biologii Komórki.  

kiej w charakterze asystenta w Zakładzie 

tiukow w charakterze asystenta w Katedrze 
ii, Reumatologii i Rehabilitacji  

rze adiunkta w Katedrze i Zakładzie 

 w charakterze asystenta w Katedrze 
  

zaopiniowała wniosek o powołanie 
dur medycznych, na kierunku 

zdrowie publiczne.  

torskich i nadała stopnie naukowe doktora w dziedzinie nauk 
medycznych, w dyscyplinie medycyna: lek. Robertowi Stankowi, lek. 

rcinowi Warotowi, mgr Annie Kostiukow, mgr Agacie Mańkowskiej  
i mgr. Piotrowi Stawny. Rada Wydziału przyjęła rozprawy doktorskie  
i dopuściła do publicznej obrony: mgr Mirellę Śmigielską, mgr Emilię 
Marcinkowską i mgr Iwonę Nowakowską.  

Wybrano komisje w przewodach doktorskich: lek. Łukasza Bartochowskiego, 
lek. Anny Galęba, mgr. Bartłomieja Jurasa, lek. Moniki Służewskiej-Niedźwidź.  
Wybrano recenzentów rozpraw doktorskich: lek. Joanny Niepsuj-Binaś i lek. 
Kseni Stryjakowskiej. 

Rada Wydziału wszczęła przewody doktorskie i wybrała promotorów 
w dziedzinie nauk medycznych: lek. Anicie Rokowskiej-Waluch i w dziedzinie 
nauk o zdrowiu: mgr Roksanie Malak.  

Rada Wydziału pop
eczorowskiej–Tobis na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze 

Geriatrii i Gerontologii oraz dr hab. Anny Jankowskiej na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego w Katedrze i Zak

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek o nagrodę ministra 
zdrowia dla prof. dr. hab. Bogusława Pawlaczyka za książkę „Anatomia 
Człowieka w Biblii”.   

Rada Wydziału wyraziła zgodę na przedłużenie zatrudnienia:  
1. Dr Ewy Wierzchosławs

Elektroradiologii  
2. Dr Małgorzaty Mazur w Zakładzie Mikologii Lekarskiej  
oraz zatrudnienie  
1. Mgr Anny Kos

Fizjoterap
2. Dr Beaty Burczyńskiej w charakte

Biologii Komórki  
3. Dr. Piotra Tabaczewskiego

Biologii i Ochrony Środowiska.
Rada Wydziału pozytywnie 

specjalności: kodowanie i klasyfikacja proce
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Rada Wydziału wyraziła zgodę na przedłużenie bezpłatnego urlopu dla dr 

 

i kierownika Katedry Rehabilitacji oraz
sta

rof. dr hab. 
Wł

 

Beaty Burczyńskiej z Katedry i Zakładu Biologii Komórki oraz udzielenie 
urlopu naukowego dla mgr Izabeli Przybek-Czuchrowskiej z Zakładu 
Psychologii Klinicznej.  

W dniu 11 kwietnia Rada Wydziału nadała stopień doktora habilitowanego 
nauk medycznych, w dyscyplinie medycyna dr n. med. Witoldowi Cholewińskiemu.  

Rada Wydziału wszczęła przewody doktorskie i wybrała promotorów 
w dziedzinie nauk medycznych: lek. Dorocie Boniek-Poprawa i lek. Jakubowi 
Maikowi oraz w dziedzinie nauk o zdrowiu: mgr Lucynie Januszek-
Michaleckiej, mgr Paulinie Wojtyła-Buciora i mgr Agnieszce Żok.  

Rada Wydziału przyjęła publiczne obrony rozpraw doktorskich i nadała 
stopnie naukowe doktora nauk o zdrowiu: mgr Emilii Marcinkowskiej, mgr 
Iwonie Nowakowskiej i mgr Mirelli Śmigielskiej. Rada Wydziału przyjęła 
rozprawy doktorskie i dopuściła do publicznej obrony: lek. Katarzynę Hojan, 
lek. Tomasza Kozłowskiego, lek. Magdalenę Michalską, mgr Joannę Patalas. 
Wybrano komisje w przewodach doktorskich: lek. Roberta Burdyńskiego, lek. 
Anny Neneman-Hirsch, mgr Małgorzaty Wojciechowskiej, lek. Małgorzaty 
Żmijewskiej-Tomczak.  

Wybrano recenzentów rozpraw doktorskich: lek. Łukasza Bartochowskiego, 
mgr. Bartłomieja Jurasa, lek. Moniki Służewskiej-Niedźwiedź, mgr Hanny 
Wiśniewskiej-Śliwińskiej.  

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek o powołanie prof. dr 
hab. Wandy Stryły na stanowisko ordynatora-kierownika Kliniki Rehabilitacji  

 dr hab. Andrzeja Nowakowskiego na 
nowisko ordynatora-kierownika Kliniki Chirurgii Kręgosłupa, Ortopedii 

Onkologicznej i Traumatologii.   
da Wydziału powołała komisję konkursową na stanowisko profesoRa ra 

nadzwyczajnego w Zakładzie Elektroradiologii, w składzie:  
rzewodniczący: Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, pP

odzimierz 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  
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Rada Wydziału wyraziła zgodę na przedłużenie zatrudnienia:  
 

1. Dr. hab. Piotra Mileckiego w charakterze adiunkta w Zakładzie 
Elektroradiologii  

2. Dr. hab. Andrzeja Roszaka w charakterze adiunkta w Zakładzie 
Elektroradiologii 

3. Dr. Witolda Cholewińskiego w charakterze asystenta w Zakładzie 
Elektroradiologii 

4. Mgr Lucyny Kasprzyk w charakterze instruktora – nauczyciela 
zawodu w Zakładzie Elektroradiologii 

5. Mgr Krystyny Ohnsorge w charakterze instruktora – nauczyciela 
zawodu w Zakładzie Elektroradiologii 

6. Mgr Lidii Ruciak instruktora – nauczyciela zawodu w Zakładzie 
Elektroradiologii 

7. Mgr Piotra Olejnika w charakterze instruktora – nauczyciela zawodu 
w Zakładzie Elektroradiologii 

8. Mgr Lucyny Gacek w charakterze instruktora – nauczyciela zawodu 
w Pracowni Praktyki Pielęgniarskiej Katedry Pielęgniarstwa  

9. Mgr Aleksandry Głowackiej w charakterze instruktora – nauczyciela 
zawodu w Pracowni Praktyki Pielęgniarskiej Katedry Pielęgniarstwa 

10. Mgr Urszuli Bauerfeind w charakterze asystenta w Katedrze 
Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa Pediatrycznego 

11. Mgr Barbary Wisłockiej w charakterze asystenta w Katedrze 
Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa Pediatrycznego 

 

oraz na zatrudnienie:  
1. Dr Marka Chuchrackiego w charakterze adiunkta w Zakładzie 

Praktycznej Nauki Położnictwa Katedry Zdrowia Matki i Dziecka  
2. Mgr Sabiny Przewoźniak w charakterze asystenta w Katedrze 

Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa Pediatrycznego. 
 

Rada Wydziału wyraziła zgodę na udzielenie płatnego urlopu naukowego 
dr Dorocie Hędzelek z Katedry Nauk Społecznych.  

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek o wystąpienie do 
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przyznanie Wydziałowi Nauk  
o Zdrowiu uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego 
nauk o zdrowiu.  

Rada Wydziału wyraziła zgodę na wprowadzenie egzaminu z zawodowego 
na III roku studiów pierwszego stopnia, na kierunku elektroradiologia, od roku 
akademickiego 2011/2012.  



 39

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek o powołanie Podyplomowego 
Studium „Zaburzenia rozwoju u dzieci i możliwości interwencji”.  
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