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nOWI dOkTORZY habIlITOWanI 
I dOkTORZY OdebRalI dYPlOMY

Warszawski Uniwersytet Me-
dyczny uhonorował niemal 
150 osób – badaczy, któ-
rzy w roku akademickim 

2020/2021 uzyskali stopień naukowy dok-
tora habilitowanego lub doktora. 14 wrze-
śnia wręczono dyplomy w dyscyplinie 
nauk medycznych lub dyscyplinie nauk 
farmaceutycznych, natomiast 2 paździer-
nika – w dyscyplinie nauk o zdrowiu.

Wrześniowe spotkanie było pierwszą 
w naszej uczelni uroczystością wręcze-
nia dyplomów doktorom habilitowanym 
i doktorom przygotowaną przez prorek-
tora ds. nauki i transferu technologii prof. 
Piotra Pruszczyka oraz Dział Obsługi 
Rady ds. Nauki i Doktorantów.

„Gratuluję państwu – nowym dokto-
rom habilitowanym i doktorom – deter-
minacji, z jaką dążyliście do tego, aby, 
pomimo trudności związanych z pande-
mią koronawirusa, z sukcesem zakończyć 
swoją rozprawę doktorską lub postępo-
wanie habilitacyjne” – powiedział rektor 
WUM prof. Zbigniew Gaciong, dziękując 
wszystkim zaangażowanym w proces za-
kończony nadaniem stopnia naukowego.

Podczas uroczystości wręczono dy-
plomy badaczom, którym Rada Dys-
cypliny Nauk Medycznych oraz Rada 
Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych przy-
znała stopień doktora habilitowanego lub 
doktora w okresie od października 2020 
roku do czerwca 2021 roku. Wśród pro-

mowanych znalazło się: 16 doktorów 
habilitowanych w dziedzinie nauk me-
dycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie 
nauki medyczne, 94 doktorów w dzie-
dzinie nauk medycznych i nauk o zdro-
wiu w dyscyplinie nauki medyczne oraz 
10 doktorów w dziedzinie nauk medycz-
nych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie na-
uki farmaceutyczne.

„Chciałbym w tym miejscu pogra-
tulować wspaniałej pracy wszystkim 
członkom Rady Dyscypliny Nauk Me-
dycznych oraz Rady Dyscypliny Nauk 
Farmaceutycznych, których efektem jest 
promocja kolejnego pokolenia naukow-
ców” – powiedział prowadzący spotka-
nie prof. Piotr Pruszczyk, przypominając, 
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Dyplom doktora w dyscyplinie nauk medycznych otrzymuje Katarzyna Pruszczyk – na zdjęciu z władzami 
WUM i promotorem dr. hab. Emilianem Snarskim

że: „Konstytucja dla nauki gruntownie 
zmieniła model kształcenia doktorów. Za-
proponowała także nowy tryb nadawania 
stopnia doktora i doktora habilitowanego. 
Odtąd mógł je nadawać senat uczelni lub 
wyznaczony w statucie uczelni organ. 
Zgodnie ze Statutem Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego właściwą jednost-
ką do nadawania stopni naukowych w na-
szej uczelni stały się nowo utworzone trzy 
Rady Dyscyplin Naukowych”.

Kolejną uroczystość – dla nowych dok-
torów habilitowanych i doktorów w dys-
cyplinie nauk o zdrowiu – zorganizowano 
2 października. 

W roku akademickim 2020/2021 Rada 
Dyscypliny Nauk o Zdrowiu przyznała 
stopień doktora habilitowanego w dzie-
dzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 
w dyscyplinie nauki o zdrowiu jednej oso-
bie. 26 badaczy uzyskało stopień doktora 
w dziedzinie nauk medycznych i nauk 
o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu.

„Wartością każdej uczelni jest fakt, 
że opiera się na wiedzy. Będziecie two-
rzyli tę wiedzę i będziecie musieli z niej 
korzystać” – mówił prowadzący spotkanie 
prof. Bolesław Samoliński, przewodni-
czący Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu. 
Podkreślił również, że osoby uzyskujące 
stopień naukowy biorą na siebie odpo-
wiedzialność za stan polskiej nauki, po-
nieważ zobowiązują się do kształcenia 
kolejnego pokolenia badaczy. Zwrócił 
uwagę, że sens edukacji akademickiej 
polega na prowadzeniu kształcenia przez 
tych, którzy współuczestniczą w two-
rzeniu wiedzy. Zaznaczył, że prowadząc 
badania należy dbać nie tylko o to, aby 
pozostawać w głównym nurcie postępu 
naukowo-technicznego. Równie ważne 
jest uczestnictwo w debacie oraz edukacja 
społeczeństwa.

„Dzisiejsza uroczystość jest dla pań-
stwa końcem procesu rozpoczętego wiele 
lat temu. Niektórzy z państwa rozpoczę-
li pracę naukową w ramach studenckich 
kół, będąc jeszcze studentami, inni jako 
członkowie studiów doktoranckich czy 
obecnie Szkoły Doktorskiej” – mówił 
uczestniczący w uroczystości rektor 
WUM prof. Zbigniew Gaciong. Zwrócił 
uwagę, że na sukces w badaniach nauko-
wych składa się wiele czynników. „Ten 
sukces jest nie tylko państwa osobistym 
osiągnięciem. Złożyło się na niego także 

Władze rektorskie, dziekańskie Wydziału Farmaceutycznego i dr Katarzyna Burdan po otrzymaniu 
dyplomu doktora w dyscyplinie nauk farmaceutycznych

Dr Beata Kaleta przemawia w imieniu nowych doktorów habilitowanych i doktorów podczas uroczystości 
14 września
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wsparcie rodzin i pomoc kolegów, ponie-
waż nauka jest dyscypliną zespołową. 
Bez sprawnie funkcjonującego zespołu 
sukces nie jest możliwy” – powiedział 
prof. Zbigniew Gaciong. 

Rektor WUM poinformował, że wrę-
czenie dyplomów nowym doktorom ha-
bilitowanym i doktorom stanowi świę-
to całego Warszawskiego Uniwersytetu  

Medycznego, dlatego w przyszłości podob-
ne wydarzenia nabiorą charakteru uroczy-
stości ogólnouczelnianej.

Trwająca kadencja Rad Dyscyplin Na-
ukowych 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, wiceprze-
wodniczącym jest dr hab. Maciej Dawi-
dowski. Obecnej kadencji Rady Dyscy-
pliny Nauk o Zdrowiu przewodniczy prof. 
Bolesław Samoliński, wiceprzewodniczą-
cą jest dr hab. Dorota Włodarczyk. ■

Cezary Ksel
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Władze rektorskie, władze dziekańskie, przewodniczący i wiceprzewodnicząca Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu oraz doktorzy habilitowani i doktorzy 
w dyscyplinie nauk o zdrowiu

Podczas wrześniowego posie-
dzenia Senatu rektor prof. Zbi-
gniew Gaciong wręczył gratu-
lacje z okazji uzyskania tytułu 

naukowego profesora prof. Jolancie Ku-
nikowskiej, a także akty powołania 
na stanowiska kierowników jednostek 
naukowo-dydaktycznych.
Powołania otrzymali:
– z Wydziału Lekarskiego: prof. Le-
szek Czupryniak na stanowisko kie-

rownika Kliniki Diabetologii i Chorób 
Wewnętrznych, prof. Jakub Gołąb na 
stanowisko kierownika Zakładu Im-
munologii, prof. Marcin Grabowski 
na stanowisko kierownika I Katedry 
i Kliniki Kardiologii, prof. Marek Kuch 
na stanowisko kierownika Katedry 
i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tęt-
niczego i Chorób Wewnętrznych, prof. 
Jacek Lewandowski na stanowisko p.o. 
kierownika Katedry i Kliniki Chorób 

Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętnicze-
go i Angiologii, dr hab. Beata Tarnac-
ka 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-Stomatologicz-
nego: dr hab. Jan Kowalski na stanowisko 
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