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Wręczenie dyplomów
absolwentom
czterech wydziałów WUM

C

eremonie wręczenia dyplomów
ukończenia studiów należą do
najważniejszych wydarzeń akademickich. Z jednej strony, wieńczą
kilkuletni okres edukacji uniwersyteckiej,
z drugiej – stanowią podsumowanie pracy kadry dydaktycznej. Te dwa czynniki
sprawiają, że dyplomatoria są świętem
całej uczelni, świadczącym o realizacji
podstawowej misji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, czyli najlepszego
kształcenia opartego na innowacyjnej medycynie i prowadzeniu badań naukowych
na najwyższym poziomie. Głównym
punktem tych uroczystości jest złożenie
przysięgi przez absolwentów.

***

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu wręczają list
gratulacyjny absolwentce Wydziału

23 września dyplomy odebrali studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu,
kończący kształcenie na kierunkach:
pielęgniarstwo (II st.), położnictwo (II st.), ratownictwo medyczne
(I st.), zdrowie publiczne (I i II st.)
i dietetyka (I i II st.). W roku akademickim 2020/2021 studia na kierunku pielęgniarstwo (II st.) ukończyło
115 osób, na kierunku położnictwo
(II st.) – 96, ratownictwo medyczne
(I st.) – 27 osób, dietetyka (I i II st.)
– 121 osób, zdrowie publiczne
(I i II st.) – 118 osób.
„Liczymy na waszą pracę i to, że pozostaniecie związani z uczelnią nie tylko pamięcią i wspomnieniami, ale także
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poprzez dalsze zawodowe losy” – mówił
prof. Zbigniew Gaciong, rektor WUM,
który zwrócił także uwagę, że pandemia
uzmysłowiła wartość i znaczenie wszystkich zawodów medycznych. Podkreślił
dorobek wydziału, w tym pozycję, jaką
poszczególne kierunki zajmują w rankingach. Słowa do absolwentów skierował
również dr hab. Mariusz Gujski, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu. Życzył
im, aby zawsze wnosili dobrą energię
w życie innych.
Gościem spotkania był dr hab. prof.
SGH Tomasz Rostkowski z Instytutu Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który nakreślił sytuację absolwentów WUM na rynku pracy,
ukazując ją przede wszystkim w wymiarze ekonomicznym i kontekście możliwości rozwoju kariery. Zdaniem prelegenta
starzejące się społeczeństwo, najmniejsza
w UE liczba medyków na 1000 mieszkańców oraz rosnąca świadomość zdrowotna to główne czynniki powodujące,
że wykonujący zawody medyczne mogą
być spokojni o swoją przyszłość. W imieniu absolwentów głos zabrała Aleksandra
Chwedoruk – przedstawicielka Samorządu Studentów WNoZ.

Władze rektorskie, dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego i Karolina Madoń – laureatka Medalu
Złoty Laur Absolwenta dla najlepszej studentki kierunku lekarsko-dentystycznego

***
21 października dyplomy odebrali
absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego. Studia na Wydziale
Lekarsko-Stomatologicznym ukończyło 96 absolwentów kierunku lekarsko-dentystycznego prowadzonego
w języku polskim oraz 7 osób kierunku lekarsko-dentystycznego prowadzonego w języku angielskim.
„Pierwsza rzecz, która przychodzi
mi na myśl, gdy stoję przed państwem,
to ogromna przyjemność z tego, że w tak
ważnym dniu mogę zwrócić się do wybitnie uzdolnionych i świetnie wykształconych adeptów naszej wspólnej Alma Mater. Tej przyjemności towarzyszy duma
z waszego sukcesu” – mówił w imieniu
rektora WUM do kończących studia prof.
Paweł Włodarski, prorektor ds. umiędzynarodowienia, promocji i rozwoju. Zachęcał absolwentów do pielęgnowania relacji
nawiązanych w naszej uczelni oraz podkreślał, jak ważny jest nieustanny rozwój.

Absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego prowadzonego w języku angielskim

„Pamiętajcie, że opuszczając mury naszego uniwersytetu, stajecie się ambasadorami tej uczelni i wykładanej tu wiedzy
medycznej. Nie wypada wypierać się jej,
bądź bezzasadnie kwestionować” – mówił
prof. Paweł Włodarski.
Prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, podkreśliła, że dyplomowani odbierali wykształcenie pod okiem specjalistów
z różnych dziedzin, w nowoczesnej bazie
stomatologicznej WUM. „Przed wami
droga, która wymaga stałego kształcenia
i podnoszenia swoich kwalifikacji, rozwagi, odpowiedzialności i empatii. Pamiętajcie, że dobro pacjenta jest dobrem
bezcennym i nadrzędnym” – zaznaczyła
dziekan.

Reprezentujący studentów Stanisław
Pawlak, powiedział: „W imieniu wszystkich absolwentów chciałbym podziękować za pracę włożoną w organizację
studiów i naszą edukację. Mamy świadomość, jak dużego zaangażowania, uporu
i poświęcenia wymagało zorganizowanie
dydaktyki, szczególnie dydaktyki klinicznej, w czasach pandemii”.
Podczas dyplomatorium prof. Agnieszka Mielczarek, prodziekan ds. kształcenia
WLS, odebrała Statuetkę św. Apolonii
– wyróżnienie Okręgowej Izby Lekarskiej
dla osób aktywnie wspierających środowisko lekarzy dentystów.

***
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23 października przyrzeczenie
złożyli absolwenci kończący studia
na kierunku analityka medyczna
oraz kierunku DUO-OTM Ocena
Technologii Medycznych prowadzonych na Wydziale Farmaceutycznym.
Wśród tegorocznych absolwentów
znalazło się 29 osób kończących
analitykę medyczną i 10 – kończących
kierunek DUO-OTM.
Uroczystość prowadziła dr hab. Joanna Kolmas, dziekan Wydziału Farmaceutycznego. Rektor WUM prof. Zbigniew
Gaciong serdecznie pogratulował wszystkim bohaterom spotkania. „Dzisiaj kończycie bardzo ważny etap w swoim życiu.
Uzyskanie dyplomu, tytułu zawodowego
to krok do tego, by móc wykonywać wybrany zawód i krok, za którym będą szły
następne. Dlatego że w zawodach medycznych obowiązek kształcenia wiąże
się z całą ścieżką zawodową” – powiedział rektor. „To nie jest przykry obowiązek, ale intelektualna przygoda” – dodał.
Rektor podkreślił również, że odbierający dyplom absolwenci otrzymują bardzo
dobrą przepustkę do dalszej kariery zawodowej, otwierającą wszystkie drzwi.
Do tegorocznych absolwentów zwrócił się także dr hab. Piotr Luliński,
prodziekan WF. „Wiedza oraz nabyte
podczas trwania studiów umiejętności
i kompetencje pozwolą na wykonywanie
powierzonych państwu zadań zawodowych sumiennie i zgodnie z najlepszą
praktyką. Wiem, że jesteście bardzo
dobrze przygotowani do podjęcia wielu
czekających wyzwań w pracy zawodowej” – mówił prodziekan WF. Natomiast
prof. Tomasz Hermanowski, kierownik projektu DUO-OTM, podziękował
wszystkim zaangażowanym w realizację
studiów na tym kierunku i podkreślił wyjątkowość oferowanego na DUO-OTM
programu kształcenia. Wyraził również
przekonanie, że wiedza, którą absolwenci
zdobyli w czasie nauki pozwoli na dalszy
rozwój zawodowy.
Do bohaterów uroczystości kilka słów
skierowała Hanna Dąbrowska, przewodnicząca zarządu Samorządu Studentów
WF. Swoje przemówienie zakończyła
słowami: „Mam nadzieję, że będąc tutaj dzisiaj, jesteście dumni z tego, jaką
ścieżkę wybraliście i jakich wyborów
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Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dziekan Wydziału Farmaceutycznego i Natalia Kołakowska
– laureatka Medalu Złoty Laur Absolwenta dla najlepszej studentki kierunku analityka medyczna

Michał Kościółek odbiera z rąk rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Medal Złoty Laur
Absolwenta dla najlepszego studenta kierunku DUO-OTM

dokonaliście. Jestem pewna, że te kilka
lat spędzonych na WUM było dobrze wykorzystanym i fajnym czasem”.

***
Zwieńczeniem październikowych
dyplomatoriów była LXXXVII Promocja Wydziału Lekarskiego. Tegoroczna uroczystość odbyła się 24 października w Hotelu Double Tree
by Hilton w Wawrze.
„Gratulacje dla władz dziekańskich,
że w czasie nadchodzącej czwartej fali
udało się w bezpiecznych warunkach
zorganizować tak wspaniałą uroczystość.
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Dziś 604 tegorocznych absolwentów dołącza do lekarskiej rodziny” – powiedział
prof. Zbigniew Gaciong, rektor WUM.
„Jesteście państwo rokiem wyjątkowym,
bo pierwszą grupą absolwentów kończących dwa połączone wydziały. Wyjątkowość wynika jeszcze z jednego faktu
– kończyliście studia w czasie pandemii.
Ten trudny egzamin cała nasza społeczność akademicka zdała celująco. Program studiów lekarskich został w pełni
zrealizowany. Otrzymujecie wartościowy dyplom najlepszej uczelni medycznej
w Polsce. Wykształciliśmy lekarzy, którzy spełniają wszelkie warunki, aby móc
pracować w zawodzie, który był, jest i zawsze będzie potrzebny”.
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O wartości wykształcenia, roli nauki
i wiedzy medycznej oraz wyjątkowości drogi zawodowej mówił prof. Rafał
Krenke, dziekan Wydziału Lekarskiego.
„Bądźcie świadomi, że mimo ukończenia
studiów, wielu rzeczy jeszcze nie wiecie.
Zachowujcie równowagę między pewnością siebie, a rozwagą i samokrytycyzmem. Postrzegajcie zawód nie jako
wyuczony, ale jako misję i powołanie.
Pomoc chorym oraz własne kształcenie
– to główne obszary waszego życia zawodowego na najbliższe lata” – mówił
dziekan. „Wasza obecność na uczelni jest
wielką wartością, bo dzięki wam zmieniamy uniwersytet, unowocześniamy go,
czerpiemy inspirację z waszego entuzjazmu, zaczynamy postrzegać go tak, jak
wy go widzicie. Wnosicie inne spojrzenie” – mówił o studentach i już absolwentach dziekan prof. Rafał Krenke.
Przemawiający w imieniu promowanych Mikołaj Maciej Sus przytoczył słowa Alberta Einsteina: „Jesteśmy architektami swojego przeznaczenia. Fundamenty

Absolwenci kierunku lekarskiego odbierają dyplomy ukończenia studiów lekarskich

już zbudowaliśmy. Dlatego pracujmy dalej
z odwagą i pokorą”.
Część artystyczną stanowił koncert
w wykonaniu kwartetu smyczkowego
w składzie: Idalia Dąbrowska – altówka,
Monika Mycroft – skrzypce, Małgorzata

Jakubowska – skrzypce, Dominika Kazimierska – wiolonczela. Idalia Dąbrowska
jest tegoroczną absolwentką Wydziału
Lekarskiego WUM. ■
Opracował Cezary Ksel

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dziekan Wydziału Lekarskiego i Maciej Mikołaj Sus – laureat Medalu Złoty Laur Absolwenta dla najlepszego
studenta kierunku lekarskiego
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Studenci wyróżnieni podczas dyplomatoriów
Wydział Lekarski
1. Mikołaj Maciej Sus – Medal Złoty Laur Absolwenta, dyplom z wyróżnieniem za średnią ocen 4,84 oraz nagroda ufundowana
przez TU INTER Polska S.A.
2. Joanna Gromadzka oraz Anna Jedlak-Sabak – nagrody dla wyróżniających się studentów przyznane przez EMSA Warszawa.
3. Mateusz Dankowski, Kacper Gajos, Kamila Zacharska i Katarzyna Zabłocka – nagrody przyznane przez Samorząd
Studentów WUM.
4. Mieszko Lachota, Pamela Czajka, Aleksandra Sobiborowicz-Sadowska, Sylwester Rogula, Marta Wolska, Magdalena
Gajewska, Anna Nowak, Izabela Walasik, Michał Zawistowski, Marcin Cackowski, Łukasz Zaręba, Joanna Nowaczyk oraz
Dominika Siwik – Złota Odznaka Studenckiego Towarzystwa Naukowego WUM.

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
1. Klaudia Madoń – Medal Złoty Laur Absolwenta, średnia 4,69.
2. Katarzyna Pindelska – wyróżnienie za zajęcie pierwszego miejsca w ogólnopolskim etapie konkursu „Jules Allemand Trophy”.
3. Wojciech Poniewierski – Złota Odznaka STN za całokształt pracy naukowej.
4. Stanisław Pawlak, Bartłomiej Woryński i Wojciech Poniewierski – za wyjątkowe zaangażowanie i cenne inicjatywy.
5. Stanisław Pawlak, Bartłomiej Woryński, Wojciech Poniewierski, Małgorzata Żak oraz Jakub Białkowski – wyróżnienia
przyznane przez Samorząd Studentów Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego dla odchodzących członków samorządu.

Wydział Farmaceutyczny
1. Natalia Kołakowska – Medal Złoty Laur Absolwenta (analityka medyczna), średnia 4,73.
2. Michał Kościółek – Medal Złoty Laur Absolwenta (DUO-OTM), średnia 5,00.

Wydział Nauk o Zdrowiu
1. Anna Łepkowska (4,84), Katarzyna Matejak (4,66), Emilia Jarosińska (4,65), Natalia Łuczak (4,62),
Karolina Moczulska (4,61) – wyróżnieni studenci kierunku dietetyka (I st.) z najwyższą średnią.
2. Aleksandra Kureń (4,98), Paulina Darkowska (4,98), Kinga Saar (4,97), Magdalena Frąckiewicz (4,88),
Kamila Gordon (4,86) – wyróżnieni studenci kierunku dietetyka (II st.) z najwyższą średnią.
3. Maria Puchalska (4,6), Emilia Kozłowska (4,5), Aleksandra Lutrzykowska (4,4), Magdalena Łopatek (4,4),
Marta Jakubczyk (4,4) – wyróżnieni studenci kierunku zdrowie publiczne (I st.) z najwyższą średnią.
4. Zygmunt Wojciechowski (4,91), Karolina Olczyk (4,85), Olga Kruczyk (4,85), Katarzyna Lewandowska (4,84),
Klaudia Ćwiklińska (4,82), Klaudia Napora (4,82) – wyróżnieni studenci kierunku zdrowie publiczne (II st.) z najwyższą średnią.
5. Sebastian Jaworski (4,58), Antoni Krakowiak (4,46), Kamil Jóźwicki (4,37), Jacek Winiarek (4,3), August Borowski (4,27)
– wyróżnieni studenci kierunku ratownictwo medyczne z najwyższą średnią.
6. Dominika Kubicka (4,93), Monika Siembida (4,86), Ewa Waleszczak (4,86), Natalia Kieczka (4,75), Julia Pater (4,75),
Aleksandra Radwan (4,75) – wyróżnieni studenci kierunku położnictwo (II st.) z najwyższą średnią.
7. Paulina Wiesiołek (4,75), Ewelina Pyzinska (4,70), Natalia Kulesza (4,64), Anna Kuna (4,64), Karolina Kosowska (4,61)
– wyróżnieni studenci kierunku pielęgniarstwo (II st.) z najwyższą średnią.
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