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wsparcie rodzin i pomoc kolegów, ponieważ nauka jest dyscypliną zespołową.
Bez sprawnie funkcjonującego zespołu
sukces nie jest możliwy” – powiedział
prof. Zbigniew Gaciong.
Rektor WUM poinformował, że wręczenie dyplomów nowym doktorom habilitowanym i doktorom stanowi święto całego Warszawskiego Uniwersytetu

Medycznego, dlatego w przyszłości podobne wydarzenia nabiorą charakteru uroczystości ogólnouczelnianej.
Trwająca kadencja Rad Dyscyplin Naukowych rozpoczęła się 1 stycznia 2021
roku, a zakończy 31 grudnia 2024 roku.
Radzie Dyscypliny Nauk Medycznych
przewodniczy prof. Hanna Szajewska,
funkcję wiceprzewodniczącej sprawuje

prof. Marta Struga. Radzie Dyscypliny
Nauk Farmaceutycznych przewodniczy
prof. Grzegorz Nałęcz-Jawecki, wiceprzewodniczącym jest dr hab. Maciej Dawidowski. Obecnej kadencji Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu przewodniczy prof.
Bolesław Samoliński, wiceprzewodniczącą jest dr hab. Dorota Włodarczyk.
Cezary Ksel

Posiedzenie
Senatu WUM
27 września 2021

P

odczas wrześniowego posiedzenia Senatu rektor prof. Zbigniew Gaciong wręczył gratulacje z okazji uzyskania tytułu
naukowego profesora prof. Jolancie Kunikowskiej, a także akty powołania
na stanowiska kierowników jednostek
naukowo-dydaktycznych.
Powołania otrzymali:
– z Wydziału Lekarskiego: prof. Leszek Czupryniak na stanowisko kie-

rownika Kliniki Diabetologii i Chorób
Wewnętrznych, prof. Jakub Gołąb na
stanowisko kierownika Zakładu Immunologii, prof. Marcin Grabowski
na stanowisko kierownika I Katedry
i Kliniki Kardiologii, prof. Marek Kuch
na stanowisko kierownika Katedry
i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych, prof.
Jacek Lewandowski na stanowisko p.o.
kierownika Katedry i Kliniki Chorób

Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii, dr hab. Beata Tarnacka na stanowisko kierownika Kliniki
Rehabilitacji, dr hab. Janusz Trzebicki
na stanowisko kierownika I Kliniki
Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
prof. Maciej Karolczak na stanowisko
p.o. kierownika Kliniki Kardiochirurgii
i Chirurgii Ogólnej Dzieci;
– z Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego: dr hab. Jan Kowalski na stanowisko
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kierownika Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, prof. Dorota Olczak-Kowalczyk na stanowisko kierownika
Zakładu Stomatologii Dziecięcej, dr
hab. Izabela Strużycka na stanowisko
kierownika Zakładu Stomatologii Zintegrowanej, prof. Marcin Ufnal na stanowisko kierownika Zakładu Fizjologii
i Patofizjologii Eksperymentalnej;
– z Wydziału Nauk o Zdrowiu: dr Grażyna Bączek na stanowisko p.o. kierownika Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, dr hab. Dariusz
Koziorowski na stanowisko kierownika
Kliniki Neurologii WNoZ, dr hab. Edyta
Krzych-Fałta na stanowisko kierownika
Zakładu Podstaw Pielęgniarstwa, dr hab.
Tomasz Kryczka na stanowisko kierownika Zakładu Rozwoju Pielęgniarstwa,
Nauk Społecznych i Medycznych;
– z Wydziału Farmaceutycznego: dr
hab. Barbara Bobrowska-Korczak na
stanowisko kierownika Zakładu Bromatologii, prof. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska na stanowisko p.o. kierownika Zakładu Farmacji Klinicznej
i Opieki Farmaceutycznej, prof. Maciej
Małecki na stanowisko kierownika Zakładu Farmacji Stosowanej;
– z Wydziału Medycznego: dr Michał
Brzewski na stanowisko kierownika Zakładu Radiologii Pediatrycznej,
dr Maciej Janiszewski na stanowisko
p.o. kierownika Zakładu Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, dr Paweł Skowronek na stanowisko
p.o. kierownika Zakładu Rehabilitacji
Ortopedycznej i Pourazowej.
Prorektor ds. personalnych i organizacyjnych prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska przedstawiła informacje
dotyczące harmonogramu przeprowadzenia oceny nauczycieli akademickich
i jej założeń. Prorektor poinformowała,
że ocenie za okres 2016–2020 podlegają
wszyscy nauczyciele akademiccy, którzy zostali zatrudnieni w uczelni przed
1 stycznia 2020 roku.
Prorektor ds. nauki i transferu technologii prof. Piotr Pruszczyk przedstawił stan przygotowań do ewaluacji
jednostek naukowych. Podkreślił, że
dotyczyć ona będzie jedynie prac wska-
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zanych przez badacza. Przekazał aktualne dane dotyczące efektywności na
należny SLOT w podziale na dyscypliny, z których wynika, że średnia punktów na SLOT w naukach farmaceutycznych wynosi 96, w naukach o zdrowiu
– 77, w naukach medycznych – 76.
Nawiązując do wystąpienia prorektora prof. Piotra Pruszczyka, rektor prof.
Zbigniew Gaciong podkreślił, że wysoka pozycja w rankingu naukowym, której osiągnięcie wpisuje się w długofalową politykę uczelni, przekłada się nie
tylko na prestiż, ale przede wszystkim
na lepsze finansowanie.
Rektor prof. Zbigniew Gaciong
wręczył gratulacje w związku z przyznaniem stypendium przez Ministra
Edukacji i Nauki wybitnym młodym
naukowcom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: dr Agnieszce Graczyk-Jarzynce, dr. Maciejowi Markowi
Kołodziejowi, dr Zofii Pilch, dr Caren
Eyileten Postule, lek. Monice Aldonie
Storman, dr Natalii Szejko, dr. hab. Mariuszowi Tomaniakowi, p. Idze Marii
Wasilewskiej.
Prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. Marek Kuch poinformował o sytuacji epidemicznej w uczelni
(w okresie 30 sierpnia-24 września
odnotowano 6 zgłoszeń, wszystkie dotyczyły odbywania kwarantanny), poruszył kwestię szczepień
przeciw COVID-19, podkreślając,
że nie ma narzędzi prawnych, aby
wprowadzić w uczelni obowiązkowe szczepienia, zatem jedyną drogą
perswazji są zalecenia. Prorektor poinformował o wydaniu 24 września
2021 roku Zarządzenia Rektora nr
178/2021 w sprawie organizacji zajęć
na studiach, studiach doktoranckich,
w szkole doktorskiej, studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach
oraz organizacji ćwiczeń i seminariów
w roku akademickim 2021/2022. Zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń
i seminariów będą odbywały się w trybie stacjonarnym, zaś w przypadku
wykładów decyzje pozostawiono osobom za to odpowiedzialnym. Prorektor
przedstawił zadania Rektorskiego Ze-
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społu i Uczelnianej Rady zajmujących
się sprawami kształcenia. Omówiono
również kwestię subwencji ze środków
finansowych na utrzymanie potencjału
dydaktycznego i badawczego przyznanej na rok 2021, a także zbiorcze wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego
w sesji jesiennej 2021.
Senat pozytywnie zaopiniował zmiany w statucie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, dotyczące
m.in. utworzenia w Klinice Neurologii
w CSK UCK WUM dodatkowego Oddziału Chorób Rzadkich i Nerwowo-Mięśniowych dla Dorosłych, przekształcenia pododdziałów Kliniki
w oddziały, zmiany nazwy Oddziału
Klinicznego Położnictwa i Perinatologii na Oddział Kliniczny, Położnictwa,
Perinatologii i Ginekologii. Dyrektor
UCK WUM p. Anna Łukasik poinformowała także o pracach nad utworzeniem Poradni Ginekologii Onkologicznej w Przychodni Specjalistycznej dla
Dzieci.
Prorektor ds. umiędzynarodowienia,
promocji i rozwoju prof. Paweł Włodarski przedstawił kwestie dotyczące zasad
zawartych w Księdze Znaku WUM,
wprowadzonej następnie Zarządzeniem
Rektora nr 189/2021 z dnia 7 października 2021 r.
Senatorowie zapoznani zostali przez
pełnomocnika rektora ds. cyfryzacji
uczelni dr. hab. Andrzeja Cackę z podsumowaniem zakresu wdrażania informatycznych systemów administracyjnych.
Prorektor ds. personalnych i organizacyjnych prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska poinformowała, że do realizacji z dodatnim wynikiem finansowym
został przyjęty plan rzeczowo-finansowy i zadaniowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2021.
Prorektor podkreśliła, że po raz pierwszy w historii roczne sfinansowanie
działalności uczelni nie będzie wymagało sprzedaży nieruchomości, nie zostały także spieniężone obligacje posiadane przez uczelnię. ■
Opracowała Marta Ewa Wojtach

SENAT

Posiedzenie
Senatu WUM
25 października 2021

P

odczas październikowego posiedzenia Senatu JM Rektor wręczył gratulacje z okazji uzyskania tytułu naukowego profesora:
prof. Dorocie Dziewulskiej i prof. Mariuszowi Gujskiemu, a także akty powołania
następującym osobom:
– z Wydziału Lekarskiego: prof. Dominice Nowis na stanowisko kierownika Laboratorium Medycyny Doświadczalnej,
prof. Mariuszowi Kuśmierczykowi na stanowisko kierownika – lekarza kierującego
Oddziałem Kliniki Kardiochirurgii, prof.
Hannie Pituch na stanowisko kierownika
Katedry i Zakładu Mikrobiologii, prof.
Tomaszowi Stokłosie na stanowisko kierownika Zakładu Biologii i Genetyki Nowotworów, prof. Katarzynie Życińskiej na
stanowisko kierownika Katedry i Zakładu
Medycyny Rodzinnej;
– z Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego:
prof. Cezaremu Kowalewskiemu na stanowisko p.o. kierownika – lekarza kierującego
Oddziałem Kliniki Dermatologii, Immunodermatologii i Wenerologii, prof. Marcie
Wróblewskiej na stanowisko kierownika
Zakładu Mikrobiologii Stomatologicznej;
– z Wydziału Nauk o Zdrowiu: dr. hab.
Łukaszowi Czyżewskiemu na stanowisko
kierownika Zakładu Pielęgniarstwa Geriatrycznego, dr. hab. Patrykowi Rzońcy
na stanowisko p.o. kierownika Zakładu
Anatomii Człowieka WNoZ;
– z Wydziału Medycznego: dr hab. Dorocie Włodarczyk na stanowisko p.o. kierownika Studium Psychologii Zdrowia.
Prof. Michał Grąt odebrał od rektora
gratulacje z okazji uzyskania nagrody naukowej tygodnika „POLITYKA” w kategorii nauki o życiu.
Senat pozytywnie zaopiniował składy:
Uczelnianej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich i Uczelnianej Odwoławczej Komisji ds. Oceny Nauczycieli
Akademickich.
Prorektor ds. personalnych i organizacyjnych prof. Agnieszka Cudnoch-

-Jędrzejewska przedstawiła senatorom
informację na temat organizacji pracy
w uczelni. Podkreśliła, że Ustawa Prawo
o Szkolnictwie Wyższym i Nauce obliguje
uczelnie do dokonania oceny nauczycieli
akademickich do końca grudnia 2021 r.,
co stanowi jeden z etapów, jakie muszą
być przeprowadzone przed ewaluacją naukową. Prorektor powiedziała, że działania te służą ocenie obowiązków powierzonych pracownikom oraz wspieraniu
decyzji kadrowych, stanowiąc podstawę
do przyszłych podwyżek. Prorektor przypomniała, że ocena jest ogólna – może
być pozytywna lub negatywna. Zaznaczyła, że konieczne jest wprowadzenie
indywidualnych zakresów obowiązków
nauczycieli akademickich, co też narzuca
Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym
i Nauce. Podkreśliła, że przydzielanie
etatów w głównej mierze jest warunkowane liczbą godzin dydaktycznych i realizacją pensum. Prorektor poinformowała, że są przygotowane zestawienia
kosztów, jakie generują poszczególne
kierunki.
Comiesięczną informację na temat
organizacji kształcenia i spraw studenckich przedstawił prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. Marek Kuch,
który poinformował senatorów, że liczba chorych w ciągu ostatniego miesiąca
zwiększyła się, ale obecnie prowadzenie
dydaktyki nie jest zagrożone. Prorektor
zaznaczył, że uczelnia bezwzględnie rekomenduje szczepienia przeciwko COVID-19, jednak z uwagi na fakt, że nie są
to szczepienia obowiązkowe uniwersytet
nie dzieli studentów na zaszczepionych
i niezaszczepionych. Poinformował, że
30 września 2021 r. pojawiły się wytyczne Ministra Edukacji i Nauki dotyczące
bezpiecznego funkcjonowania wszystkich uczelni, a 15 października 2021 r.
wydane zostało rozporządzenie Rady
Ministrów, w którym pojawia się zapis
o zniesieniu obowiązku zakrywania ust

i nosa na terenie uczelni, chyba że rektor
postanowi inaczej.
Prorektor przedstawił działania prowadzone przez władze rektorskie we współpracy z dziekanami wydziałów w zakresie
dydaktyki i kształcenia, takie jak: analiza
kosztów kształcenia na poszczególnych
kierunkach nauczania (jest to proces zaawansowany), modyfikacja organizacji
nauczania medycyny w języku angielskim
(jest w toku), optymalizacja wykorzystania powierzchni i sali dydaktycznych (jest
w toku), uporządkowanie rozliczenia godzin dydaktycznych (jest w toku).
Informację na temat ewaluacji działalności naukowej przedstawił prorektor
ds. nauki i transferu technologii prof. Piotr
Pruszczyk. Przypomniał, że w ewaluacji
będą ocenianie 3 elementy: publikacje,
granty oraz wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa
poprzez dodatni wpływ na gospodarkę.
Od wielu miesięcy działa fundusz wspierający publikacje. Prorektor zwrócił uwagę, że do ewaluacji będą uwzględnianie
prace, które powstały w naszej uczelni
i które są zgłoszone przez naszych badaczy jako te, które mogą być uwzględniane
w tym procesie. W związku z tym pojawia się konieczność złożenia oświadczenia, że dana praca może brać udział
w ewaluacji. Natomiast te opracowania,
które nie będą opatrzone takim oświadczeniem, nie wezmą udziału w procesie.
Prorektor przypomniał o trzecim kryterium, czyli opisie wpływu – każda z dyscyplin powinna złożyć od 2 do 5 opisów
wpływów.
W sprawach należących do obszaru
działań prorektora ds. klinicznych i inwestycji prof. Wojciecha Lisika senat pozytywnie zaopiniował zmianę załącznika 3
do Statutu UCK – utworzenie w Klinice
Kardiochirurgii CSK UCK WUM komórki organizacyjnej pod nazwą „Oddział
Kliniczny Torakochirurgii”.
Prorektor ds. umiędzynarodowienia,
promocji i rozwoju prof. Paweł Włodarski
przedstawił sprawozdanie z pracy Rektorskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń.
Senat pozytywnie zaopiniował zawarcie
„Porozumienia o współpracy i transferze
komórek” pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i The Regents
of the University of California. ■
Opracowała Marta Ewa Wojtach
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