
MEDYCYNA • DYDAKTYKA • WYCHOWANIE   6–8/2021   8

INFORMACJE

Ponad 200 osób zakończyło w tym 
roku  akademickim  kształcenie 
na  Wydziale  Medycznym  War-
szawskiego  Uniwersytetu  Me-

dycznego.  11  sierpnia  2021  r.  absolwenci 
czterech kierunków realizowanych na naj-
młodszym wydziale  naszej  uczelni  –  au-
diofonologii, elektroradiologii, fizjoterapii 
oraz  logopedii ogólnej  i klinicznej – ode-
brali  dyplomy  ukończenia  studiów.  Uro-
czystość  poprowadził  dziekan  Wydziału 
Medycznego dr hab. prof. WUM Dariusz 
Białoszewski,  któremu  towarzyszyli  pro-
dziekani: dr hab. Joanna Peradzyńska oraz 
dr Monika Lewandowska. 

W Auli Wykładowej im. prof. Janusza 
Piekarczyka zasiedli:  reprezentujący  rek-
tora WUM  prof.  Marek  Kuch,  prorektor 
ds.  studenckich  i  kształcenia,  prof. Woj-
ciech  Lisik,  prorektor  ds.  klinicznych 
i  inwestycji, prof. Rafał Krenke, dziekan 
Wydziału  Lekarskiego,  dr  hab.  Joanna 
Kolmas,  dziekan  Wydziału  Farmaceu-
tycznego, dr hab. Mariusz Gujski, dziekan 
Wydziału Nauk o Zdrowiu, prof. Agniesz-
ka  Mielczarek,  prodziekan  Wydziału 
Lekarsko-Stomatologicznego.  W  uroczy-
stości  wzięli  także  udział:  prof.  Bożena 
Kociszewska-Najman,  dyrektor  Uczel-
nianego Studium Doktoranckiego, mgr Ir-
mina Utrata, dyrektor Biblioteki Głównej 
WUM.  Specjalnymi  gośćmi  dyplomato-
rium  byli:  prof.  Olga  Jauer-Niworowska, 
kierownik  Zakładu  Logopedii  i  Emisji 
Głosu  Instytutu  Polonistyki  Stosowanej 
UW oraz  prof. Maciej Krawczyk,  prezes 
Krajowej Rady Fizjoterapeutów. 

W  roku  akademickim  2020/2021 
kształcenie  zakończyło:  73  studentów  fi-
zjoterapii  II  stopnia,  59  –  elektroradiolo-
gii  I  i  II  stopnia,  50  –  logopedii  ogólnej 
i klinicznej I i II stopnia oraz 21 – audio-
fonologii z protetyką słuchu I stopnia. Był 
to  drugi  rocznik  dyplomowy  absolwen-
tów uruchomionego w roku akademickim 
2018/2019 Wydziału Medycznego.

Dyplomatorium 
wyDziału meDyCznego

Przemawia dziekan Wydziału Medycznego dr hab. prof. WUM Dariusz Białoszewski

Przemawia prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. Marek Kuch

„Idźcie  dalej  do  przodu  i  nie  zapomi-
najcie, z jakiej uczelni jesteście” – powie-
dział,  w  imieniu  rektora Warszawskiego 
Uniwersytetu  Medycznego  prof.  Marek 

Kuch.  Prorektor  podkreślił,  że  rozpo-
czętą  drogę  zawodową  będą  wypełniać 
nie  tylko  radość  i  spełnienie  związane 
z pomocą chorym, ale  również  trudności  
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i wyzwania. Zachęcał studentów, aby po-
mimo  przeszkód  nie  cofać  się  i  stawiać 
czoła problemom.

Zwracając  się  do  bohaterów  uroczy-
stości,  dziekan  Wydziału  Medycznego 
dr  hab.  prof.  WUM  Dariusz  Białoszew-
ski  pogratulował  im  odniesionego  suk-
cesu.  „Z  wielką  troską  kibicowaliśmy 
wam  w  trudniejszej  niż  zwykle  nauce, 
realizowanej  w  ciągle  zmieniających  się 
z powodu trwającej pandemii warunkach. 
Szczególnie  doceniamy  fakt,  że  zdołali-
ście  –  pomimo  tych  obiektywnych  trud-
ności  –  w  większości  ukończyć  swoje 
prace dyplomowe, których znaczna część 
miała charakter badawczy” – powiedział 
dziekan. Życzył im także, aby nie ustawali 
w pogłębianiu swojej wiedzy zawodowej. 
„Bez  jej  ciągłej  aktualizacji  nie  ma  bo-
wiem mowy o dobrym leczeniu pacjentów. 
Z tego powodu macie, moi drodzy absol-
wenci,  i  obowiązek,  i  prawo,  i  przywilej 
ustawicznego kształcenia. Dotyczy to za-
równo  zdobywania  kolejnych  poziomów 
wykształcenia uniwersyteckiego, jak rów-
nież  uzyskiwania  kolejnych  umiejętności 
i specjalizacji w ramach różnych szkoleń 
podyplomowych. Tylko w taki sposób mo-
żecie  stać  się  samodzielnymi,  cenionymi 
fachowcami i pożądanymi członkami ze-
społów terapeutycznych” – dodał dr hab. 
prof. WUM Dariusz Białoszewski. 

Tradycyjnie  podczas  dyplomatoriów 
wręczane  są  medale  „Złoty  Laur  Absol-
wenta”  przyznawane  najlepszym  studen-
tom  na  danym  kierunku.  W  tym  roku 
wyróżnienie  przyznawane  przez  rektora 
studentom z najwyższą  średnią otrzyma-
li: Olga Choroszewska (elektroradiologia), 
Agnieszka Beata Bonikowska  (elektrora-
diologia), Karolina Barbara Żurek  (logo-
pedia  ogólna  i  kliniczna)  oraz  Zofia  Po-
chylska (fizjoterapia).

Ciepłe  słowa  do  studentów  skierowa-
ła  prof.  Olga  Jauer-Niworowska,  która 
życzyła  im,  aby  w  wybranym  zawodzie 
odnaleźli  drogę  do  siebie  i  tych,  którym 
będą  pomagać.  Do  absolwentów  zwrócił 
się  także  prof. Maciej Krawczyk.  Prezes 
Krajowej  Rady  Fizjoterapeutów  podkre-
ślił  potrzebę  poszukiwania  autorytetów 
w przyszłej pracy zawodowej. W imieniu 
Samorządu Studentów głos zabrała Alek-
sandra Kalbarczyk, a w imieniu absolwen-
tów Zofia Pochylska. ■

Cezary Ksel

Absolwenci wraz z dyplomami ukończenia studiów otrzymali przypinki wydziałowe

Wręczenie „Złotego Lauru Absolwenta”. Od lewej: prof. Marek Kuch, Karolina Barbara Żurek, prof. Wojciech 
Lisik, Zofia Pochylska, dr hab. prof. WUM Dariusz Białoszewski 

Aleksandra Kalbarczyk zabrała głos w imieniu samorządu studentów




