
MEDYCYNA • DYDAKTYKA • WYCHOWANIE   6–8/2021   18

SENAT

POSIEDZENIE 
SENATU WUM
29 maja 2021

JM Rektor  prof.  Zbi-
gniew Gaciong wrę-
czył  prof.  Pawłowi 
Łagunie  gratulacje 

w związku z uzyskaniem tytułu profeso-
ra. Dr Bronisław Petsch przekazał na ręce 
rektora Księgę pamiątkową Klubu Medy-
ków  będącą  udokumentowaniem  działal-
ności klubu w latach 60. i 70. XX w. 

Prorektor  prof. Marek Kuch  przedsta-
wił  Senatowi  comiesięczną  informację 
na  temat  prowadzenia  zajęć  dydaktycz-
nych w uczelni. 

Prorektor  prof.  Wojciech  Lisik  poin-
formował  senatorów,  że  20 maja  2021  r. 
wystosował do rektora prośbę o przepro-
wadzenie audytu finansowo-organizacyj-
nego UCK WUM w związku z planowaną 
zmianą  statutu  UCK WUM.  Na  pytania 
senatorów  odpowiadała  dyrektor  UCK 
WUM Anna Łukasik. 

Senatorowie otrzymali informację na te-
mat statusu procedowania strategii WUM.

Senat  wyraził  pozytywną  opinię 
w sprawie wniosku rady uczelni w przed-
miocie  powołania  Komitetu  Sterującego, 
który będzie monitorował  sposób wydat-
kowania  i  spłaty  kredytu  stanowiącego 
przedmiot  zabezpieczenia  hipotecznego 
kredytu  w  BGK  oraz  wdrażania  planu 
restrukturyzacji. 

Prorektor prof. Piotr Pruszczyk przesta-
wił Senatowi: sprawę powołania Ośrodka 
Badawczo-Klinicznego Chorób Rzadkich 
WUM, ranking naukowy jednostek WUM 
za rok 2020, informację na temat indywi-
dualnego 4-letniego rankingu naukowego, 
proponowane  kryteria  przyznawania Na-
gród Naukowych  Rektora,  zasady  finan-
sowania ze środków subwencji projektów 
naukowych  (minigrantów  studenckich, 
projektów  młodego  badacza,  projektów 
wewnętrznych). 

Senat pozytywnie zaopiniował:
 – recenzję  przygotowaną  przez  prof. 
Ireneusza  Nawrota  z  Katedry  i  Kli-
niki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej 

Rektor prof. Zbigniew Gaciong przegląda Księgę pamiątkową Klubu Medyków przekazaną przez 
dr. Bronisława Petscha

Wręczenie listu gratulacyjnego prof. Pawłowi Łagunie

i  Transplantacyjnej  WUM  na  temat 
osiągnięć  naukowych  pana  profeso-
ra  Andersa  Bergenfelza  w  związku 
z wszczęciem  postępowania  o  nada-
nie  tytułu  doktora  honoris cau-
sa  przez  Uniwersytet  Jagielloński 
w Krakowie;

 – wniosek o nagrodę indywidualną na-
ukową  ministra  zdrowia  za  2020  r. 
dla pana dr. hab. Mariusza Tomania-
ka  za  udział  w  międzynarodowych 
badaniach  w  zakresie  bezpieczeń-
stwa  i  skuteczności  farmakoterapii 
przeciwpłytkowej  wśród  pacjentów 
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POSIEDZENIE 
SENATU WUM
28 CzerwCa 2021

SENAT

Na posiedzeniu Senatu JM 
Rektor  prof.  Zbigniew 
Gaciong  wręczył  prof. 
Markowi  Krawczyko-

wi gratulacje z okazji uzyskania tytułu dok-
tora honoris causa Uniwersytetu Jagielloń-
skiego  w  Krakowie,  podkreślił  niezwykłe 
zasługi  prof. Marka Krawczyka  dla  całej 
społeczności akademickiej oraz przekazał 
życzenia dalszych sukcesów. Prof. Marek 
Krawczyk  podkreślił  wagę  i  znaczenie 
wyróżnienia  przyznanego  przez  najstar-
szą  polską  uczelnię  i  stwierdził,  że  pod-
kreśla ono także wartość uczelni, gdyż jest 
uhonorowaniem  całego  Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego. 

JM  Rektor  poinformował,  że  z  uwa-
gi  na  jego  uczestnictwo w  uroczystości 
nadania  tytułu  doktora  honoris causa 
prof. Markowi  Krawczykowi  prof.  Ma-
rek Kuch odebrał w imieniu uczelni dy-
plom  z  okazji  zajęcia  przez  WUM  10. 
miejsca w rankingu „Perspektyw”. Rek-
tor podkreślił, że wysoka pozycja uczelni 
w rankingu jest efektem pracy całej spo-
łeczności  akademickiej,  za  co  wszyst-
kim podziękował.

z  chorobą  wieńcową,  poddawanych 
przezskórnym interwencjom na tętni-
cach wieńcowych (PCI);

 – wniosek o nagrodę indywidualną orga-
nizacyjną ministra zdrowia za 2020 r. 
dla  pana  prof.  Zbigniewa  Fijałka 
za  wieloletnią  pracę  na  rzecz  zapew-
nienia  jakości  i  bezpieczeństwa  pro-
duktów leczniczych w Polsce i w agen-
dach  UE,  jak  również  zwalczania 
procederu  fałszowania  produktów 
i suplementów diety.

Senatorowie zatwierdzili zmiany:
 – w programie studiów dla kierunku 
lekarskiego  prowadzonego  w  języku 

polskim dla wszystkich cykli kształ-
cenia na rok akademicki 2021/2022,

 – w programie studiów dla kierunku 
lekarskiego  prowadzonego  w  języ-
ku  angielskim  dla  wszystkich  cy-
kli  kształcenia  na  rok  akademicki 
2021/2022. 

W  związku  z  wnioskiem  prof.  Kazi-
mierza Niemczyka dotyczącym akceptacji 
zmian  kierunkowych  do  nowego  Statutu 
UCK  WUM  zgłoszonym  na  posiedzeniu 
Senatu 29 maja 2021 r. JM Rektor prof. Zbi-
gniew Gaciong zwołał 21 czerwca 2021 r. 
nadzwyczajne posiedzenie Senatu, którego 
przedmiotem  była  informacja  o  pracach 

Rektorskiej Komisji  ds.  opracowania  Sta-
tutu  Uniwersyteckiego  Centrum  Klinicz-
nego  WUM.  Rektor  poprosił  prorektora 
prof.  Wojciecha  Lisika  o  przedstawienie 
uwag  w  sprawie  przedłożonej  propozycji 
Statutu UCK WUM i zmian kierunkowych 
zaproponowanych  przez  prof. Kazimierza 
Niemczyka. Prof. Wojciech Lisik poinfor-
mował, że w związku z decyzją Rektorskiej 
Komisji z 14 czerwca 2021 r. o konieczno-
ści  zasięgnięcia  opinii  prawnej  komisja 
wystąpiła  o  taką  opinię  i  uzyskała  nega-
tywną opinię prawną dotyczącą zmian kie-
runkowych  zaproponowanych  przez  prof. 
Kazimierza Niemczyka. ■

Marta Ewa Wojtach

Rektor prof. Zbigniew Gaciong wręcza prof. Markowi Krawczykowi gratulacje z okazji uzyskania tytułu 
doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Senat  w  głosowaniu  jawnym  przyjął 
Strategię Rozwoju Uczelni na  lata 2020–
2024.  Rektor  przypomniał,  że  strategia 
powstawała przy aktywnym udziale spo-
łeczności  akademickiej.  Strategia  zosta-
ła  przyjęta  przez  Radę  Uczelni  WUM. 
Zgodnie z ustawą jest  to  jedyny koniecz-

ny  warunek  prawny,  by  strategia  stała 
się  obowiązująca,  jednak  Statut  WUM 
przewiduje  także  zatwierdzenie  jej  przez 
Senat.

Prorektor prof. Agnieszka Cudnoch-Ję-
drzejewska przedstawiła senatorom status 
reorganizacji  uczelni,  jak  również  plany 
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zmian w  tym zakresie na najbliższy  rok. 
Senat w głosowaniu jawnym przyjął regu-
lamin okresowej oceny nauczycieli akade-
mickich WUM.

Prorektor  prof.  Piotr  Pruszczyk  prze-
kazał  senatorom  informacje  na  temat: 
opublikowania rankingu jednostek, licz-
by dofinansowań publikacji, kosztów po-
noszonych  przez  uczelnię  od  zgłoszenia 
do uzyskania patentu, opracowania precy-
zyjnej procedury, która ma określić, kiedy 
twórca może ubiegać się o ochronę paten-
tową w  kraju,  kiedy w  jednym kraju  eu-
ropejskim, a kiedy może robić to w szer-
szym zakresie.

Prorektor  prof.  Marek  Kuch  przedsta-
wił  Senatowi  comiesięczną  informację 

na  temat  organizacji  kształcenia  i  spraw 
studenckich.

Senat  debatował  na  temat  kryte-
riów  tworzenia  stanowisk  profesorów 
uczelni  w  Warszawskim  Uniwersytecie 
Medycznym. 

Senat  w  głosowaniu  tajnym  wyraził 
zgodę na powołanie pana prof. dr. hab. Ma-
cieja Kosieradzkiego na członka Rady Spo-
łecznej  Samodzielnego  Publicznego  Kli-
nicznego Szpitala Okulistycznego WUM.

Senat w głosowaniu jawnym przyjął:
 – uchwałę  rekrutacyjną  na  rok  akade-
micki 2022/2023; 

 – zmiany  w  planie  i  programie  stu-
diów podyplomowych pn. „Medycy-
na Estetyczna”; 

 – uchwałę  w  sprawie  uchylenia 
Uchwały  nr  85/2016  Senatu  z  dnia 
28 listopada 2016 r. w sprawie wpro-
wadzenia  Regulaminu  Studiów 
Podyplomowych  WUM  z  mocą 
obowiązującą od wejścia w życie Za-
rządzenia Rektora wprowadzającego 
nowy Regulamin  Studiów  Podyplo-
mowych WUM. 

Senat  w  głosowaniu  jawnym  wy-
raził  zgodę  na  przyjęcie  kandydatów 
do  Szkoły  Doktorskiej  WUM  na  rok 
akademicki  2021/2022  poza  ustalonym 
limitem miejsc. ■

Marta Ewa Wojtach

NADZWyCZAJNE  
POSIEDZENIE SENATU WUM
30 sierpnia 2021

Podczas  nadzwyczajnego  posie-
dzenia  Senatu  prorektorzy  prof. 
Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska 
i  prof.  Marek  Kuch  przedsta-

wili  senatorom  informacje  na  temat  or-
ganizacji  pracy  i  roku  akademickiego 
2021/2022 w związku z wejściem w życie 
Rozporządzenia Ministra  Edukacji  i  Na-
uki z  10  sierpnia  2021  r.  uchylającego 
rozporządzenie  w  sprawie  czasowego 
ograniczenia funkcjonowania niektórych 
podmiotów  systemu  szkolnictwa  wyż-
szego  i  nauki  w  związku  z  zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem 
COVID-19.

Senat zatwierdził:
 – zmiany w programie studiów na kie-
runku lekarskim na rok akademicki 
2021/2022;

 – efekty uczenia się wraz z programem 
kształcenia na kierunku dietetyka dla 
cyklu  kształcenia  rozpoczynającego 
się od roku akademickiego 2021/2022 
na  studiach  I  stopnia,  stacjonarnych 
i niestacjonarnych II stopnia;

 – efekty uczenia się wraz z programem 
kształcenia na kierunku zdrowie pu-
bliczne dla  cyklu  kształcenia  rozpo-
czynającego się od roku akademickie-
go  2021/2022  na  studiach  I  stopnia, 
stacjonarnych  i  niestacjonarnych 
II stopnia;

 – program studiów na kierunku farma-
cja na rok akademicki 2021/2022;

 – zmiany w programie studiów na kie-
runku  fizjoterapia  dla  studentów, 
którzy  rozpoczęli  studia  w  latach: 

2018/2019,  2019/2020,  2020/2021, 
2021/2022.

Senatorowie  głosowali  za  uchyleniem 
uchwały nr 17/2020 Senatu Warszawskie-
go Uniwersytetu Medycznego z 24 lutego 
2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulami-
nu studiów podyplomowych „SGH-WUM 
MBA w  ochronie  zdrowia”  z mocą  obo-
wiązującą od wejścia w życie Zarządzenia 
Rektora  wprowadzającego  nowy  Regula-
min studiów podyplomowych SGH-WUM 
MBA.  Senat  wyraził  zgodę  na  przyjęcie 
poza ustalonym limitem miejsc, w drodze 
postępowania  rekrutacyjnego  do  Szkoły 
Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022, 
osób zrekrutowanych do V edycji progra-
mu „Doktorat Wdrożeniowy”. ■

Marta Ewa Wojtach

SENAT




