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W dniu 4 maja br. o godz. 13.00 rozpoczęto 
rekrutację na Uniwersytecie Medycznym  
w Łodzi. W związku z tym wydarzeniem  
w gmachu Rektoratu Uniwersytetu  
Medycznego w Łodzi odbyła się konferencja 
prasowa poświęcona nowym rozwiązaniom 
rekrutacyjnym w naszej Uczelni. W konferencji 
uczestniczyli dr hab. n. med. prof. nadzw. Anna 
Jegier - Prorektor ds. Nauczania i Wychowania 
oraz mgr Michał Sobczak - Kierownik Działu 
Rekrutacji.

W dniach 30 IV - 3 V 2009 r. w okolicach 
Węgorzewa na jeziorze Mamry, odbyły się II 
Ogólnopolskie Mistrzostwa Żeglarskie Wyższych 
Uczelni Medycznych. 

Organizatorem imprezy była Komisja ds. 
Żeglarstwa Uczelnianej Rady Samorządu  
Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
Udział wzięły 23 załogi z 9 Uniwersytetów  
Medycznych z całej Polski. Uniwersytet  
Medyczny w Łodzi odniósł ogromny sukces! 

Nasza załoga w składzie: Sebastian Drozdowski 
(sternik), Bartosz Boroński, Anna Kawińska, 
Aleksandra Kobusiewicz, Łukasz Kuncman oraz 
Malwina Pietrzykowska zajęła I miejsce w klasie 
Tango Sport 780. W klasie Tango Sport 730 
załoga pod przewodnictwem Ryszarda  
Kujawskiego zajęła IV miejsce (w biegach: 2, 3, 
7). W klasyfikacji ogólnej Uniwersytet Medyczny 
zajął I miejsce.

najważniejsze
wydarzenia
naszej  
uczelni  
w skrócie...
Aktualności: Maj 2009
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Najwazniejsze!

Start rekrutacji na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Wielki sukces UM w Łodzi w Ogólnopolskich Regatach Żeglarskich

Sport
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W dniu 5 maja w Auli USK Nr 4 im. M.  
Konopnickiej odbyła się uroczystość obchodów  
50-lecia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 
Nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu  
Medycznego w Łodzi. Swoją obecnością  
jubileusz uświetnili między innymi Wiceminister 
Zdrowia - dr n. med. Adam Fronczak, Wojewoda 
Łódzki - Jolanta Chełmińska, Członek Zarządu 
Urzędu Marszałkowskiego - Dariusz Klimczak, 
Wiceprezydent Miasta Łodzi - Halina Rosiak, 
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - 
prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek,  
Prezes Fundacji Krwinka - Elżbieta Budny,  
Przedstawiciel Fundacji Gajusz - Tisa Żawrocka, 
Duszpasterz Służby Zdrowia - ks. Paweł  
Sudowski oraz Rektorzy wyższych uczelni, 

dyrektorzy łódzkich szpitali, przedstawiciele 
Okręgowych Izb Lekarskiej i Aptekarskiej,  
a także przedstawiciele Rady i Sądu Pielęgniarek 
i Położnych w Łodzi.

7 maja o godzinie 14.00 odbyła się  
inauguracja „Sportowych Juwenaliów”.  
Ta największa studencka impreza sportowa 
trwała 3 dni i zakończyła się 9 maja.  
Podczas zawodów rywalizowali ze sobą nie tylko 
studenci, ale również przedstawiciele władz szkół 
wyższych z regionu łódzkiego. W ciągu trzech 
dni zawodów odbyły się rozgrywki  
w 26 dyscyplinach sportowych takich jak: piłka 
nożna, pływanie, golf oraz bule, unihokej czy  
też wielobój na wesoło. W pierwszym dniu  
sportowych zmagań studenci UM w Łodzi wzięli 
udział w zawodach pływackich. Nasza drużyna 
zajęła w nich I miejsce w sztafecie 20x25m oraz 
III miejsce w sztafecie z kapokami 10x25m.
W meczu finałowym tenisa zwyciężył student 
UM - Bartek Kałdoński, który walczył z Pawłem 
Lewandowskim z Wyższej Szkoły  
Pedagogicznej.

6 maja na naszej Uczelni, na terenie kampusu 
przy Placu Hallera odbyła się kolejna akcja 
studenckiego honorowego krwiodawstwa - 
„Wampiriada”. Przez ponad dziewięć godzin 
przyszli medycy tłumnie przybywali na akcję.  
W sumie krew oddało 116 osób.

więcej na www.umed.pl
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50 lat Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 im. Marii Konopnickiej

Zwycięstwo UM w Łodzi w „Sportowych Juwenaliach”

Wampiriada na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Zdrowie
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W dniach 7 - 8 maja 2009 r. w Sali Obrad Urzędu 
Miasta Łodzi odbyło się międzynarodowe, 
anglojęzyczne seminarium pt. “Social pattern  
of access to health care: the primary care  
perspective”. Organizatorem seminarium był 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi w ramach  
projektu dofinansowanego ze środków  
Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

Pomysł organizacji seminarium powstał  
w Zakładzie Medycyny Rodzinnej i Medycyny 
Społeczności Lokalnych Uniwersytetu  
Medycznego w Łodzi, a sfinalizowany został  
z udziałem ekspertów: prof. Margaret Whitehead  
z WHO Collaborating Centre for Policy Research 
on Social Determinants of Health przy  
Uniwersytecie w Liverpool, współautorki raportu 
WHO “Levelling up” oraz prof. Steinara Westina 
z Norwegian University of Science and  
Technology, współautora rządowego  
dokumentu “Challenging the gradient”. 

Obszar naukowy seminarium należał do  
dziedziny opieki zdrowotnej, a w szczególności 
opieki podstawowej oraz inicjatyw na poziomie 
narodowym i międzynarodowym nastawionych 
na równość zdrowia i troski o zdrowie. Celem 
seminarium było zgromadzenie ekspertów  

i dyskusja o odnoszących się do opieki  
zdrowotnej społecznych uwarunkowaniach 
zdrowia u osób o jednakowych potrzebach,  
z perspektywy gospodarstwa domowego,  
przy użyciu strategii w ramach osiągalnego 
dostępu do opieki podstawowej i specjalistycznej. 

W seminarium wzięli udział m.in.: 
prof. M. Whitehead, prof. S. Westin, dyrektor 
Biura WHO w Warszawie Paulina Miśkiewicz, 
przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi, a także goście z Ministerstwa Zdrowia, 
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, 
Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny 
Technologii Medycznych i Kolegium Lekarzy 
Rodzinnych w Polsce. 

Seminarium stworzyło okazję do zbudowania 
narodowych platform korzystania  
i zabezpieczenia opieki zdrowotnej,  
zorientowanych na podstawową opiekę 
zdrowotną oraz na stworzenie i utrzymanie  
sieci zdolnej do efektywnego wykorzystania  
oraz upowszechniania rezultatów badań dla 
lokalnych, narodowych i międzynarodowych 
strategii na rzecz równości zdrowia i reform 
sektora zdrowia.

W dniach 7-10 maja we Wrocławiu odbyły się II 
Mistrzostwa Polski Uczelni Medycznych  
w koszykówce. 

Po raz pierwszy w historii naszej Uczelni,  
biorąc udział w zawodach tej rangi nasza  
reprezentacja, pod wodzą doświadczonego  
i utytułowanego trenera mgr. Jana Jarczyńskiego, 
przywiozła podwójne medale - srebro dla 
mężczyzn i brąz dla kobiet. 

Co więcej, nasza rozgrywająca - Agnieszka  
Wintrowicz została wybrana najlepszą 
zawodniczką, a cała reprezentacja została 
okrzyknięta najsympatyczniejszą ekipą  
Mistrzostw.
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Międzynarodowe seminarium pt. “Social pattern of access to health care: the primary 
care perspective”

Historyczny sukces UMEDowskiej koszykówki !

Aktualności 

SUKCES



W dniach 7-9 maja br. w Wojskowej  
Akademii Technicznej w Warszawie  
przeprowadzone zostały VI Ogólnopolskie 
Zawody Sprawnościowo - Obronne Młodzieży 
Akademickiej „Military Żak 2009”.  

W zawodach wzięło udział 12 zespołów 
reprezentujących uczelnie cywilne z całego 
kraju. W zmaganiach uczestniczyli żacy z: 
Częstochowy, Jeleniej Góry, Łodzi, Nysy,  
Sanoka, Szczecina, Warszawy i Zielonej Góry.
Podczas zawodów najlepsi okazali się studenci 
stołecznej Akademii Wychowania Fizycznego, 
tuż za nimi uplasowała się drużyna  
Uniwersytetu Medycznego z Łodzi oraz  
Politechniki Częstochowskiej.

Skład drużyny Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi:
- Przemysław Andryśkiewicz,
- st. kpr. pchor. Jacek Głowacki,
- Marta Gąsiorowska,
- st. kpr. pchor. Artur Szewczyk.

Konkurencje, w których nasza drużyna brała 
udział:
- Test wiedzy obronnej,
- Tor przeszkód (wojskowy OSF),
- Bieg na orientację,
- Strzelanie,
- Pływanie (z atrapą pistoletu oraz karabinku    
  AK).

Osiągnięcia:
- 2. miejsce drużynowo w konkurencji „Bieg na  
  orientację”,
- 2. miejsce drużynowo w konkurencji  
  „Strzelanie”,
- 3. miejsce drużynowo w konkurencji „Test  

  wiedzy obronnej”,
- 2. miejsce drużynowo w Klasyfikacji  
  Generalnej,
- 3. miejsce dla Marty Gąsiorowskiej  
  w Generalnej Klasyfikacji Kobiet,
- 1. miejsce dla Jacka Głowackiego 
  w konkurencji „Bieg na orientację”,
- 3. miejsce dla Jacka Głowackiego  
  w konkurencji „Strzelanie”.

W sobotę 9 maja odbyło się uroczyste 
zakończenie zawodów. Najlepsze drużyny  
i zwycięzcy w generalnej klasyfikacji  
indywidualnej oraz zespołowej otrzymali  
puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Ministra Obrony Narodowej 
oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

więcej na www.umed.pl
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Military Żak 2009

wytrwałość



Tradycyjnie co roku w maju odbywa się  
spotkanie, którego celem jest kultywowanie 
wszystkich dokonań oficerów lekarzy  
i pracowników Wyższego Szkolnictwa  
Medycznego Wojska Polskiego 
z ostatnich 90 lat.

W tym roku po raz piąty, w dniu 8 maja, przy 
pomniku gen. dyw. prof. dr. med. Bolesława 
Szareckiego spotkali się przedstawiciele władz 
Uniwersytetu Medycznego, Centrum  
Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych  
oraz Koła ZBŻZiORWP skupiającego członków 
wywodzących się z byłej Wojskowej Akademii 
Medycznej. Uroczystość rozpoczęła się  
o godzinie 12.00 na terenie kampusu Uniwer-
sytetu Medycznego na Placu Hallera 1.  
Uczestniczyli w niej między innymi prof. dr 

9 maja po raz kolejny odbył się Dzień  
z Pielęgniarką i Położną. Na rynku  
Manufaktury można było skorzystać  
z bezpłatnych badań: poziomu cukru,  
cholesterolu, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. 
Kobiety w wieku 50-69 lat miały możliwość 
poddania się badaniu mammograficznemu. 
Można też było przy pomocy specjalnych  
fantomów nauczyć się prawidłowego  
samobadania piersi. Pielęgniarki i położne 
chętnie udzielały przybyłym łodzianom  
porad i informacji dotyczących profilaktyki  
i ochrony zdrowia. Chętni mogli na miejscu,  
w autobusie Regionalnej Stacji Krwiodawstwa, 
oddać honorowo krew ratującą innym życie. 
Akcja miała także na celu promocję Wydziału 
Pielęgniarstwa i Położnictwa i zachęcenie 

hab. Marian Brocki - Prorektor ds. Klinicznych, 
prof. dr hab. Zbigniew Baj - Dziekan Wydziału 
Wojskowo-Lekarskiego, płk dr n. med. Piotr  
Jamrozik - Komendant CSWSM oraz płk emer. 
dr n. hum. Czesław Marmura - Prezes Koła im. 
gen. dyw. Bolesława Szareckiego ZBŻZ i OR 
WP.

Podczas spotkania płk emer. dr n. hum. Czesław 
Marmura wygłosił okolicznościowe  
przemówienie. Następnie złożono wiązanki 
kwiatów i zapalono znicz „Pamięci” pod  
pomnikiem patrona Wojskowej Akademii  
Medycznej oraz tablicami upamiętniającymi 
zarówno bohaterstwo polskich oficerów lekarzy 
na polach bitewnych II Wojny Światowej, jak  
i kilkudziesięcioletnią tradycję Wyższego  
Szkolnictwa Medycznego Wojska Polskiego.

młodych ludzi do podjęcia studiów na tych 
kierunkach - wymagających, ale dających 
możliwość późniejszego podjęcia  
odpowiedzialnej i bardzo satysfakcjonującej 
pracy. Nasze stoisko zaszczycił swoją obecnością 
m.in. dr Jacek Saryusz-Wolski - Przewodniczący 
Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu  
Europejskiego.
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Majowy Znicz „Pamięci”

Dzień z Pielęgniarką i Położną

Aktualności 
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W dniach 08-09.05.2009 r. w Łodzi odbyła  
się zorganizowana przez I Zakład Medycyny  
Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe przy 
tymże Zakładzie, 3. Międzynarodowa  
Konferencja Studentów Medycyny i Młodych 
Lekarzy na temat Medycyny Rodzinnej (3rd In-
ternational Conference of Medical Students and 
Junior Doctors on Family Medicine). 
W piątkowy poranek w dziewiętnastowiecznym 
wnętrzu łódzkiego centrum konferencyjnego „U 

Fabrykanta” gości przywitali dr hab. n. med. 
Przemysław Kardas oraz Przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego dr Michał  
Matyjaszczyk. 
 
Inauguracyjny wykład wygłosiła dr Dorota  
Kaleta - przedstawicielka Światowej  
Organizacji Zdrowia (WHO) w Polsce,  
która przybliżyła zebranym znaczenie  
podstawowej opieki zdrowotnej na całym  
świecie w oparciu o niedawny raport WHO 
poświęcony tej tematyce. Patronat nad 
konferencją objęli Minister Zdrowia Ewa  
Kopacz, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi prof. Paweł Górski oraz 
Przewodniczący Naczelnej Izby Lekarskiej  
dr n. med. Konstanty Radziwiłł. 

Na obradach nie zabrakło ekspertów światowego 
formatu, którzy przedstawiali zgromadzonym 
zawiłości swoich dziedzin w możliwie  
najbardziej przystępny i rzeczowy sposób. 

W dniu 9 maja 2009 r. przy ul. Pomorskiej 251 
odbył się Dzień Otwarty Centrum Kliniczno - 
Dydaktycznego w Łodzi. 

Ta wspólna inicjatywa Uniwersytetu  
Medycznego w Łodzi oraz Gazety Wyborczej 
zainteresowała licznie przybyłych mieszkańców 
naszego Miasta, jak i przedstawicieli  
polityki oraz biznesu. 

Odwiedzający mieli okazję zapoznać się  
z planami dotyczącymi przyszłości CKD oraz 
zwiedzić w towarzystwie przewodnika kilka 
kondygnacji obiektu. Dzień Otwarty swoją 

obecnością zaszczycili m.in. dr hab.  
R. Danielewicz - Dyrektor Departamentu Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego, oraz prof. S. Liszewski 
- Prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

więcej na www.umed.pl
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3. Międzynarodowa Konferencja Studentów Medycyny i Młodych Lekarzy na temat 
Medycyny Rodzinnej

Dzień Otwarty Centrum Kliniczno - Dydaktycznego w Łodzi

więcej aktualności 
na stronie 

www.umed.pl

Biuletyn nr 5, Maj 2009, Łódź



W dniu 11 maja br. w Dziekanacie Wydziału  
Lekarsko-Dentystycznego odbyło się posiedzenie 
Komisji Zdrowia Samorządu Województwa 
Łódzkiego. Podczas spotkania członkowie 
komisji mieli okazję zwiedzić obiekty Centrum 
Kliniczno- Dydaktycznego oraz zapoznać się  
z planami rozwoju inwestycji. 

W dniu 12 maja 2009 r. odbyło się posiedzenie 
Sejmiku Województwa Łódzkiego. W części 
poświęconej przedstawieniu raportu Komisji 
Zdrowia Sejmiku Województwa Łódzkiego 
dotyczącego Szpitala im. Korczaka, ofertę 
współpracy w zakresie Centrum Kliniczno-Dy-
daktycznego przedstawił JM Rektor prof. dr hab. 
n. med. Paweł Górski.

Oddział Łódź Międzynarodowego Stowarzysze-
nia Studentów Medycyny IFMSA-Poland 
przygotował kolejny projekt zatytułowany 
ŁAPKI. Celem projektu było zwrócenie uwagi 
na problematykę praw człowieka i ich przestrze-
gania na różnych kontynentach i w różnych 
sytuacjach.

Pierwszy seans odbył się 12 maja o godzinie 
17.00 w gmachu Wydziału Farmaceutycznego 
przy ul. Muszyńskiego 1 w auli nr 1.  
Zaprezentowano film „Hotel Rwanda”.
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Posiedzenie Komisji Zdrowia Samorządu Województwa Łódzkiego na UM w Łodzi

JM Rektor na posiedzeniu Sejmiku Województwa Łódzkiego

Łódzki Akademicki Projekt Kinematografii IFMSA

Aktualności 
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W dniu 14 maja br. Kapituła Federacji  
Kombatanckich Związków Dzieci Ofiar Wojny 
Rzeczpospolitej Polskiej przyznała Panu dr. hab. 
n. med. Jackowi Ryszowi - Dyrektorowi  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 
im. Wojskowej Akademii Medycznej -  
Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi, Złoty 
Krzyż Zasługi za „Zasługi dla Związku Dzieci 
Ofiar Wojny”. 

W spotkaniu uczestniczyli:
- Pan Tadeusz Dzięciołowski - Wiceprezes  
  Kombatanckiego Związku Dzieci Wojny RP, 
- Pani Kazimiera Klimecka - Sekretarz Zarządu  

  Naczelnego,
- Ks. Piotr Turek,
- Dr n. med. Wiesław Chudzik - Zastępca  
  Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala  
  Klinicznego im. Wojskowej Akademii  
  Medycznej - Centralnego Szpitala Weteranów, 
- Anna Tomczyk - Rzecznik prasowy.

W dniu 14 maja Uniwersytet Medyczny gościł 
najpiękniejsze dziewczyny z województwa 
łódzkiego w ramach eliminacji do wyborów 
Miss Polonia. Spotkanie z finalistkami etapu 
wojewódzkiego odbyło się o godzinie 17.00  
w Małej Sali Senatu w gmachu Rektoratu przy 
al. Kościuszki 4. Impreza została  
zorganizowana wspólnie przez Biuro Promocji  
i Wydawnictw, Wydział Nauk o Zdrowiu  
oraz Agencję Impresaryjną IGO-ART jako  
kolejny etap konkursu Miss Polonia, dotyczący 
zdrowego odżywiania. Nagrody w postaci  
pakietów zabiegów upiększających dla finalistek 
przygotowała Pracownia Kosmetologii naszej 
Uczelni. Finalistki wysłuchały wykładu  
o zasadach zdrowego żywienia, który wygłosiła 
Pani dr hab. n. med. Leokadia Bąk-Romaniszyn -  

Kierownik Zakładu Żywienia w Chorobach  
Przewodu Pokarmowego Katedry  
Gastroenterologii. Następnie Dziekan Wydziału 
Nauk o Zdrowiu - Pan prof. dr hab. n. med.  
Tomasz Kostka opowiedział o studiach na  
kierunku Dietetyka. 

W dniu 14 maja 2009 roku wykład w Studium 
Doktoranckim wygłosił gość szczególny, jeden 
z najbardziej znanych i cenionych  
europarlamentarzystów Jacek Saryusz-Wolski.

Dr Jacek Saryusz-Wolski ukończył  
Uniwersytet Łódzki i był jego wieloletnim  
pracownikiem naukowym. Tematem Jego  
szczególnych zainteresowań naukowych były 
zawsze Wspólnoty Europejskie. W swoim 
wykładzie pt.: „Polska w Unii Europejskiej” 
przedstawił aktualne zagadnienia dotyczące prac 
Parlamentu Europejskiego i roli Polski w Unii 
Europejskiej.

więcej na www.umed.pl
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Złoty Krzyż Zasługi dla Dyrektora USK im. WAM

Finalistki Miss Polonia w Uniwersytecie Medycznym

Dr Jacek Saryusz-Wolski gościł na Uniwersytecie Medycznym
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15 maja o godzinie 9.00 w Małej Sali Senatu  
w gmachu Rektoratu przy al. Kościuszki 4 
odbyła się konferencja prasowa związana 
z budową nowego akademika dla studentów 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  

W spotkaniu udział wzięli:
- JM Rektor UM - prof. dr hab. n. med. Paweł  
  Górski,
- Dyrektor Biura Rektora - mgr Przemysław  
  Andrzejak,
- Dyrektor Biura Promocji i Wydawnictw -  
  mgr Tomasz Bartosiak,
- Prezes Zarządu „REMO-BUD DEVELOP- 
  MENT” Sp. z o.o. - Stanisław Jędrzejczak. 

Podczas konferencji JM Rektor UM oraz Prezes 
„REMO-BUD DEVELOPMENT” Sp. z o.o. 
podpisali umowę w zakresie rekrutacji 
i zakwaterowania studentów naszej Uczelni  
w nowym akademiku, którego budynek znajduje 
się przy ul. Kopernika 55. Jest to unikalne na 
rynku polskim porozumienie satysfakcjonujące 
dla obu stron. Uczelnia będzie mogła zapewnić 
swoim studentom doskonałe warunki  
mieszkaniowe bez ponoszenia żadnych kosztów, 
„REMO-BUD DEVELOPMENT” otrzymuje 
natomiast szansę wyjścia z trudnej sytuacji  
finansowej.

Ekskluzywne mieszkania zostały  
przeprojektowane na jednoosobowe pokoje 

o wysokim standardzie, wyposażone w łazienki.  
 
Na każde trzy pokoje przypadać będzie aneks 
kuchenny. Nowy akademik będzie z pewnością 
szczególnie atrakcyjny dla studentów  
zagranicznych, których na Uniwersytecie 
Medycznym studiuje ponad 300. W planach 
jest umieszczenie w budynku akademika 
biura zajmującego się sprawami studentów 
obcojęzycznych.

15 maja w Szkole Policealnej Nr 2 Samorządu 
Województwa Łódzkiego odbyło się spotkanie 
podsumowujące program Polkard Senior, czyli 
„Pilotażowy program oceniający możliwość  
i efektywność kompleksowej prewencji  
pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia  
u osób starszych”. 

Program ten ma na celu edukację osób starszych 
w zakresie profilaktyki zdrowotnej, dbałości  
o sprawność fizyczną oraz zdrowego żywienia.

Podczas spotkania, przy udziale organizatorów 
i uczestników akcji, omówiony został przebieg 
oraz efekty zrealizowanego programu.  

Przeprowadzona została także analiza 
porównawcza kondycji seniora w Polsce  
i w Stanach Zjednoczonych.

Aktualności 
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Nowy Dom Studencki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Spotkanie podsumowujące program Polkard-Senior
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W dniach 15-17 maja odbyła się II Ogólnopolska 
Konferencja Polskiego Towarzystwa Studentów 
Stomatologii w Łodzi.  
 
Uczestniczyło w niej 170 studentów  
stomatologii, w tym 60 spoza Uniwersytetu  
Medycznego w Łodzi. Przyjechali do Nas  
studenci z Zabrza, Poznania, Warszawy,  
Szczecina, Gdańska i Krakowa.

Podczas Konferencji można było wysłuchać 
wykładów w niedawno oddanej do użytku,  
nowoczesnej auli, usytuowanej we wschodniej 
części Centrum Kliniczno-Dydaktycznego  
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. 
Pomorskiej 251. Wykłady zaprezentowali: prof. 
dr hab. n. med. Grażyna Grzesiak-Janas, dr n. 

med. Agnieszka Żęcin, dr n. med. Małgorzata 
Płuciennik, dr n. med. Michał Bednarski, a także 
lek. dent. Kaja Wichrowska i starosta IV roku 
stomatologii Piotr Osica.

W nocy z 16 na 17 maja w ramach akcji „Noc 
Muzeów” można było zwiedzić Muzeum  
Historii Medycyny, które jako jedyne  
w Polsce posiada eksponaty związane  

z medycyną cywilną oraz zachowuje pamięć  
o historii medycyny wojskowej. 

Uczestnicy „Nocy Muzeów” byli oprowadzani  
po wystawie przez międzywojennych żołnierzy  
i sanitariuszy. Podczas zwiedzania MuzeUM 
można było obejrzeć nie tylko kolekcje  
zabytkowych narzędzi lekarskich, dokumentów  
i unikalnych starodruków dzieł wielkich  
medyków, ale również obrazy o tematyce  
wojskowo-medycznej autorstwa W. Kossaka 
oraz kolekcję mundurów lekarzy wojskowych. 
Zwiedzający MuzeUM mogli odwiedzić punkt 
pielęgniarski z Uniwersyteckiego Szpitala  
Klinicznego im. Wojskowej Akademii  
Medycznej.

Z okazji rozpoczęcia Juwenaliów Prezydent  
Miasta Łodzi Jerzy Kropiwnicki przekazał  
przedstawicielom Samorządów  
Studenckich Uniwersytetu Medycznego,  
Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki 
Łódzkiej klucze do naszego Miasta, oddając  
w ten symboliczny sposób władzę w ręce  
studentów na dwa tygodnie. 

Uroczystość uświetniły przemówienia Rektorów 
wszystkich trzech uczelni. W uroczystości wziął 
udział JM Rektor Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi prof. dr hab. n. med. Paweł Górski oraz 
przewodniczący Samorządu Studenckiego  
UM - Miłosz Kuświk.

więcej na www.umed.pl
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II Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii

„Noc Muzeów” w Uniwersytecie Medycznym

Rozpoczęcie Juwenaliów w Łodzi
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W dniach 20 – 22 maja odbyło się VIII 
Międzynarodowe Sympozjum  
Proktologiczne, którego organizatorem był 
Zespół Kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

Główną tematyką Sympozjum była diagnostyka  
i leczenie nowotworów jelita grubego, postępy  
w leczeniu nieswoistych przewlekłych zapaleń 
jelit oraz problemy związane ze schorzeniami  
proktologicznymi. Wykłady poprowadzili  
wybitni przedstawiciele chirurgii kolorektalnej  

z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii, 
Włoch.

W dniu 21 maja w Centrum Kliniczno- 
Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi odbyło się seminarium pn. „Proces 
Boloński w kształceniu pielęgniarek”. Jego  
tematem była rola i znaczenie Procesu 
Bolońskiego w kształceniu pielęgniarek w Unii 
Europejskiej. Dzięki seminarium nawiązała się 
współpraca pomiędzy naszą Uczelnią a jednym 
z najlepszych Uniwersytetów w Szkocji, jakim 
jest Uniwersytet Napier w Edynburgu. Spotkanie 
poprowadził przedstawiciel Uniwersytetu Napier 
Pan Andy Gibss.

Na Gali Biznesu, zorganizowanej w dniu  
21 maja br. przez Łódzkie Studenckie Forum  
„Business Centre Club” oraz Akademicki  
Inkubator Przedsiębiorczości w Pałacu 
Poznańskiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
został uhonorowany najwyższym wyróżnieniem 
w kategorii „Uczelnia Roku”. Nagrodę odebrał 
JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

- Pan prof. dr hab. n. med. Paweł Górski oraz 
Prorektor ds. Nauczania i Wychowania - Pani  
dr hab. n. med. prof. nadzw. Anna Jegier.
Nagrody przyznane zostały w 9 kategoriach.  
O tym, komu zostaną one przyznane, decydowała 
kapituła złożona z przedstawicieli samorządów 
studenckich, kół naukowych, biur karier oraz 
studenckich organizacji międzynarodowych.

Aktualności 
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VIII Międzynarodowe Sympozjum Proktologiczne

Seminarium pn. „Proces Boloński w kształceniu pielęgniarek”

Uniwersytet Medyczny „Uczelnią Roku”.
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W dniach 21-23 maja w Instytucie  
Europejskim przy ul. Piotrkowskiej 262/264 
odbyła się zorganizowana przez Pracownię  
Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii,  
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nowości  
i problemy medycyny paliatywnej”. 

Patronat honorowy nad Konferencją objął JM 
Rektor Uniwersytetu Medycznego - prof. dr 
hab. n. med. Paweł Górski. Podczas Konferencji 
spotkało się ponad 300 specjalistów z kraju  
i ze świata zaangażowanych w proces leczenia 
i opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi. 
Główne tematy Konferencji były poświęcone 

aktualnym problemom medycyny paliatywnej  
w Polsce i w Europie.

22 maja na Wydziale Farmaceutycznym odbyła 
się uroczystość wręczenia dyplomów  
absolwentom kierunku Farmacja.  
 
W uroczystości udział wzięło 114 absolwentów, 
wśród których 11 osób uzyskało ocenę końcową 
bardzo dobrą. Najwyższą średnią - 4,81 - 
uzyskała mgr Katarzyna Wróblewska.

Podczas uroczystości przemówienie wygłosili 
JM Rektor Uniwersytetu Medycznego - prof. dr 
hab. n. med. Paweł Górski, Dziekan Wydziału 
Farmaceutycznego - prof. dr hab. n. farm. 
Elżbieta Mikiciuk-Olasik oraz przedstawicielka 
absolwentów - mgr Małgorzata Markowska.

22 maja przemarsz żaków ulicą Piotrkowską 
rozpoczął Juwenalia 2009. Po raz pierwszy  
w historii akademickiej Łodzi uroczystość  
Juwenaliów zorganizowano jako wspólne święto 
studentów wszystkich łódzkich szkół wyższych. 

W pierwszym szeregu stanęli rektorzy,  
prorektorzy oraz profesorowie uczelni, a za nimi 
wspólnie maszerowali studenci naszej Uczelni, 
Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki 
Łódzkiej.

W uroczystości wzięli udział JM Rektor  
Uniwersytetu Medycznego - prof. dr hab. n. med. 
Paweł Górski oraz studenci naszej Uczelni  

na czele z Przewodniczącym Samorządu 
Studenckiego Miłoszem Kuświkiem.

więcej na www.umed.pl
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Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nowości i problemy medycyny paliatywnej”

Wręczenie dyplomów na Wydziale Farmaceutycznym

Studencki pochód na rozpoczęcie Juwenaliów 2009
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23 maja 2009 roku o godzinie 14 na terenie  
osiedla akademickiego przy ulicy Lumumby  
w Łodzi rozpoczęła się prozdrowotna akcja „A 
CO ze zdrowiem studencie?!”. 

Akcja, mająca zasięg międzynarodowy, 
stanowi jednocześnie część programu badań 
środowiskowych przyczyn oraz społecznych  
i ekonomicznych skutków chorób  
cywilizacyjnych, na przykładzie alergii, cukrzycy 
i otyłości, realizowanego przez Katedrę  
Polityki Ochrony Zdrowia. 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Jego 
Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego 
prof. dr hab. n. med. Paweł Górski. Akcja  
zorganizowana została przez członków  
Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze 
Polityki Ochrony Zdrowia, którym w realizacji 
sprawnie przeprowadzonego przedsięwzięcia 
pomogli pracownicy Katedry Higieny  
i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi. Celem akcji było rozpowszechnienie 
wiedzy na temat czynników ryzyka alergii, 
cukrzycy i otyłości oraz ukazanie korzyści 
płynących z prowadzenia zdrowego stylu życia.  

W przeddzień akcji, tj. 22.05.2009 roku  
o godzinie 10 w Radiu Łódź, został  
przeprowadzony wywiad  
z przedstawicielami Koła Naukowego 
propagujący akcję i zachęcający do wzięcia 
w niej udziału. Członkowie Koła przedstawili 
ideę akcji, a także omówili narastający problem 
rozwoju chorób cywilizacyjnych na przykładzie 
alergii, cukrzycy i otyłości.

W ramach akcji została przeprowadzona ankieta 
sprawdzająca wiedzę studentów łódzkich uczelni 
wyższych na temat czynników ryzyka i zagrożeń 
zdrowotnych wynikających z alergii, cukrzycy  
i otyłości. Badanie cieszyło się dużym  
zainteresowaniem studentów biorących udział 
w Juwenaliach, którzy za wypełnienie ankiety 
otrzymali małe upominki (zbożowe batoniki, 
soki, jabłka, długopisy, notesy itp.). Dodatkowo 
za udział w quizie uczestnicy akcji mogli 
otrzymać atrakcyjne nagrody (kubek, breloczek, 
mapę miasta Łodzi).

Jednocześnie pracownicy Katedry Higieny  

i Epidemiologii UM w Łodzi wykonywali wśród 
studentów badania antropometryczne oceniające 
prawidłowość masy ciała (wskaźnik BMI, WHR) 
oraz skład ciała (procentową zawartość tłuszczu 
i wody w organizmie). Następnie przy pomocy 
kwestionariusza określali stosunek badanych 
osób do podejmowania aktywności ruchowej  
w czasie wolnym. Ostatnim punktem akcji było 
zmierzenie się uczestników badania z testem 
sprawnościowym (próbą Ruffiera),  
poprzedzonym spoczynkowym badaniem 
ciśnienia tętniczego i tętna.

Akcja „A CO ze zdrowiem studencie?!” cieszyła 
się imponującym zainteresowaniem oraz ciepłym 
przyjęciem ze strony uczestników. Okazało się, 
że Juwenalia, które są czasem rozrywki  
i beztroski, mogą stać się również dobrym 
momentem na zastanowienie się nad własnym 
zdrowiem, a nawet bodźcem do zmiany  
dotychczasowego stylu życia.

Aktualności 
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Akcja prozdrowotna „A CO ze zdrowiem studencie?!”

styl życia
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Uniwersytet Medyczny w Łodzi zajął 2. miejsce 
w Rankingu Szkół Wyższych ACI w kategorii 
uczelnie publiczne - studia medyczne,  

organizowanym przez Akademickie Centrum 
Informacyjne. Uczelnie oceniane były pod 
względem: siły intelektualnej uczelni, bazy 
dydaktyczno-naukowej, umiędzynarodowienia 
uczelni oraz przyjaznego studiowania. 

Pierwsze miejsce zajęło Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

W dniu 26 maja w Poznaniu odbyła się 
uroczystość ogłoszenia wyników, podczas której 
naszą Uczelnię reprezentował Dyrektor Biura 
Promocji i Wydawnictw, Pan Tomasz Bartosiak. 
Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęły 
Polska The Times, onet.pl, RMF MAXXX. 

W roku 2008 zajęliśmy w tym rankingu  
ostatnie miejsce wśród uczelni medycznych. 
Mimo uzyskania wysokiej punktacji za siłę 
intelektualną uczelni, umiędzynarodowienie 
i bazę dydaktyczno-naukową, całkowicie 
pogrążyła nas ocena w kategorii “przyjazne  
studiowanie”. Tak znaczna poprawa cieszy, 
wskazuje także na dużą zmienność  
i subiektywizm ocen rankingowych.

W dniu 27 maja w gmachu Wydziału  
Farmaceutycznego przy ul. Muszyńskiego 1 
odbyło się spotkanie z Panem prof. dr. hab. med.
Józefem Kobosem - Pełnomocnikiem Rektora 
ds. Krajowej Struktury Kwalifikacji. Tematem 
przewodnim spotkania był Proces Boloński, 
którego celem jest stworzenie do 2010 roku  
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

Realizacja Deklaracji Bolońskiej to: 
- wprowadzanie przejrzystych i porównywalnych  
  systemów stopni oraz wdrożenie Suplementu  
  do Dyplomu;
- przyjęcie systemu kształcenia opartego  
  na dwóch/trzech poziomach kształcenia; 
- powszechne stosowanie systemu punktów   
  kredytowych ECTS;
- promocja mobilności studentów, nauczycieli  
  akademickich, naukowców oraz personelu  
  administracyjnego; 
- promocja współpracy europejskiej  
  w zakresie zwiększenia poziomu jakości  

  szkolnictwa wyższego; 
- promocja europejskiego wymiaru szkolnictwa  
  wyższego, szczególnie w zakresie rozwoju  
  zawodowego, mobilności oraz zintegrowanych  
  programów nauczania, szkolenia i badań. 

więcej na www.umed.pl
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Sukces Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w Rankingu Szkół Wyższych ACI

Spotkanie z Pełnomocnikiem Rektora ds. Krajowej Struktury Kwalifikacji
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W dniu 28 maja w Auli Wschodniej budynku 
Centrum Kliniczno-Dydaktycznego odbyło się 
posiedzenie Senatu Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi. Gościem specjalnym tego spotkania  
był Wiceminister Zdrowia - Pan dr n. med. Adam 
Fronczak. 

Podczas swojego wystąpienia Pan Minister 
przybliżył obecnym gościom założenia  
reformy kształcenia przeddyplomowego  
i podyplomowego lekarzy oraz założenia  
ustaw o akredytacji w ochronie zdrowia,  
o konsultantach w ochronie zdrowia, o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.  
 

Podczas przemówienia poruszył on także 
problem rezydentur, jak również omówił 
założenia i rozwiązania prawne systemu  
referencyjnego.

28 maja w Warszawie odbyła się uroczystość 
wręczenia dyplomów zwycięzcom I edycji 
konkursu Pulsu Medycyny Złoty Skalpel 2008. 

Spośród zgłoszonych projektów jury nagrodziło 
pięć najbardziej przełomowych rozwiązań 
poprawiających jakość opieki medycznej  
w Polsce. Jednym z nagrodzonych projektów 
jest kierowane przez Panią prof. dr hab. n. med. 
Marię Respondek-Liberską rozwiązanie  
teleinformatyczne „Internetowej bazy danych 
patologii kardiologicznych u płodów”.

W dniu 29 maja odbyło się Sympozjum  
Kardiologiczne z zakresu Niewydolności Serca 
zorganizowane przez Zespół Kliniki Kardiologii 
I Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii  
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  
 
Główną tematyką sympozjum były:
- Ocena kliniczna pacjenta z niewydolnością  
  serca; 
- Zasady nowoczesnej oceny EKG i ECHO;
- Postępowania w ostrej dekompensacji krążenia; 
- Współczesne zalecenia leczenia przewlekłej   
  niewydolności serca; 
- Wskazania do zabiegów elektroterapii: CRT,  
  CRT-D, ICD, ablacje;
- Aktualne możliwości leczenia inwazyjnego. 

Aktualności 

15

Wiceminister Zdrowia gościem na posiedzeniu Senatu UM

„Złoty Skalpel” dla prof. Marii Respondek-Liberskiej

Sympozjum Kardiologiczne z zakresu Niewydolności Serca

współpraca
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W sobotnie popołudnie, do godziny 19.00,  
na terenie Publicznego Gimnazjum nr 42 im.  
W. S. Reymonta mieszczącego się przy 
ul. Dubois 7/9 zorganizowano imprezę 
środowiskową „Jak dobrze mieć sąsiada”. 

Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa  
Uniwersytetu Medycznego przygotował stoisko, 
na którym okoliczni mieszkańcy mogli zmierzyć 
poziom ciśnienia tętniczego krwi oraz zasięgnąć 
porady na temat problemów zdrowotnych.

30 maja o godzinie 11.00 rozpoczęło się  
jubileuszowe spotkanie absolwentów studiów 
lekarskich, stomatologicznych oraz  
farmaceutycznych, którzy zakończyli naukę  
w Akademii Medycznej w latach 1958 i 1959. 

Pieczę nad organizacją tego wydarzenia objął  
dr hab. n. med. Dionizy Bilski.

W uroczystości wziął udział JM Rektor  
Uniwersytetu Medycznego - prof. dr hab.  
n. med. Paweł Górski oraz Dziekan Wydziału 
Lekarsko-Dentystycznego - dr hab. n. med. prof. 
nadzw. Jerzy Sokołowski, Prodziekan ds. Nauki 
Wydziału Farmaceutycznego - prof. dr hab.  
n. farm. Justyn Ochocki oraz Prodziekan  
ds. Dydaktyki Wydziału Lekarskiego - dr hab.  
n. med. prof. nadzw. Ludomir Stefańczyk. 

Podczas jubileuszu odbyło się odnowienie  
dyplomów. Przybyli absolwenci otrzymali z rąk 
Dziekanów okolicznościowe dyplomy.

31 maja o godzinie 19.00 w Filharmonii 
Łódzkiej odbyła się Gala Finałowa Konkursu 
Miss Polonia Województwa Łódzkiego 2009.  

Sponsorem Wyborów była Pracownia  
Kosmetologii naszej Uczelni, która ufundowała 
kandydatkom do tytułu Miss Polonii  
Województwa Łódzkiego zabiegi kosmetyczne.

więcej na www.umed.pl
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„Jak dobrze mieć sąsiada” - impreza środowiskowa

Jubileusz 50-lecia absolwentów Akademii Medycznej w Łodzi

Wybory Miss Polonia Województwa Łódzkiego
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Od redakcji
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Szanowni Państwo,

Mam przyjemność powitać w ostatnim przed 
przerwą wakacyjną Biuletynie  
Informacyjnym naszego Uniwersytetu.  
Ze względu na optymalizację kosztów kolejny 
numer ukaże się dopiero we wrześniu. Będzie  
to okazja do podsumowania wydarzeń lata jak 
i mijającego roku akademickiego 2008 / 2009.

Majowy numer otwiera artykuł Profesora Józefa 
Kobosa wprowadzający nas w podstawowe 
aspekty związane z koniecznością dostosowania 
procesu kształcenia na UM w Łodzi do wymogów 
Deklaracji Bolońskiej. Warto podkreślić, że już  
od września zostanie uruchomiona specjalna 
strona internetowa poświęcona w pełni temu 
zagadnieniu.  

Rozpoczęły się juwenalia. W tym roku po raz 
pierwszy tradycyjnym obchodom towarzyszyły 
wielkie sportowe zmagania wszystkich łódzkich 
uczelni wyższych. Przez 3 dni studenci zmagali 
się w 26 dyscyplinach. Mamy nadzieję,  
że „Sportowe Juwenalia” na stałe wpiszą się  
w studenckie święto. Więcej informacji na ten 
temat znajdziecie Państwo na naszej stronie  
internetowej w dziale Aktualności.

W tym miesiącu uczelnia została wręcz  
zasypana różnymi nagrodami. Zajęliśmy drugie 
miejsce w rankingu ACI – tuż za Uniwersytetem 
Jagiellońskim - w kategorii Publiczne  
Uczelnie Medyczne, pierwsze miejsce  
w Polsce pod względem warunków studiowania 
w rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej oraz 
nagrodę Studenckiej Loży Bussines Center Club 
dla Uczelni Roku. Co oznaczają dla nas  
te wszystkie wyróżnienia dowiecie się Państwo  
z artykułu Pełnomocnika ds. Rozwoju i Promocji 

Uczelni - mgr. Przemysława Andrzejaka. W tym 
artykule znajdziecie Państwo również odpowiedź 
na pytanie czy Uniwersytet Medyczny będzie 
miał najnowocześniejsze akademiki w Polsce i co 
oznacza dla nas rozpoczęcie współpracy z renom-
owanymi liceami w Łodzi.

Po raz kolejny zaprosimy Państwa do naszego 
Muzeum. Tym razem nasza placówka po raz 
pierwszy otworzyła swoje podwoje podczas 
Europejskiej Nocy Muzeów. Dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu studentów Wydziału Wojskowo 
- Lekarskiego działających pod opieką kustosza 
Muzeum pana prof. Czesława Jeśmana mogliśmy 
dosłownie odbyć podróż w czasie. Oprócz 
oglądania bezcennych eksponatów mogliśmy 
spotkać lekarzy wojskowych w mundurach z lat 
30-tych i obejrzeć historyczne wojskowe pojazdy 
na dziedzińcu Muzeum. Co jeszcze działo się 
podczas tej tajemniczej nocy? - odpowiedzi  
w artykule Michała Bergera Studenta,  
wolontariusza w Muzeum UM.

O tym, dlaczego warto działać w Samorządzie 
Studenckim informuje w swoim  artykule Witold 
Olszewski, członek prezydium URSS. Z myślą  
o studentach i naszych zabieganych   
pracownikach mgr Zdzisław Kajdos przypomina 
w swoim artykule o wszystkich zaletach  
korzystania z naszej mobilnej wersji serwisu  
internetowego Uczelni. 

Konfucjusz powiedział, że „nawet podróż długości 
tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku”.  
W maju wiele pierwszych „kroków” już za nami.  
Co więcej nowego na uczelni?…zapraszam  
do lektury majowego Biuletynu.

nawet podróż 
długości 

tysiąca mil  
zaczyna się 
od jednego  

kroku...
Mgr Tomasz Bartosiak

Dyrektor Biura Promocji i Wydawnictw
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Proces Boloński to ogólnoeuropejskie 
przedsięwzięcie, zapoczątkowane podpisaniem  
w 1999 r. przez ministrów odpowiedzialnych  
za szkolnictwo wyższe dokumentu zwanego 
Deklaracją Bolońską. Celem ostatecznym tego 
przedsięwzięcia jest utworzenie do 2010 r. –  
Europejskiego Obszaru (Przestrzeni) Szkolnictwa 
Wyższego. Pośród celów szczegółowych należy 
podkreślić: stworzenie warunków do mobilności  
obywateli, dostosowanie systemów  
kształcenia do potrzeb rynku pracy - zwłaszcza  
doprowadzenie do poprawy „zatrudnialności” 
(employability), podniesienie atrakcyjność 
i poprawienie pozycji konkurencyjności  
systemu szkolnictwa wyższego w Europie  
tak, aby odpowiadała ona wkładowi tego obszaru 
geograficznego w rozwój cywilizacji. 

W ramach Deklaracji Bolońskiej (1999 r.) 
podkreślano potrzebę i konieczność:
- wprowadzenia systemu „łatwo czytelnych”  
  i porównywalnych stopni (dyplomów);
- wprowadzenia studiów dwustopniowych;
- wprowadzenia punktowego systemu rozliczania 
  osiągnięć studentów (ECTS);
- wspierania mobilności studentów  
  i pracowników;
- współdziałanie w zakresie zapewniania jakości  
  kształcenia;
- propagowania spraw europejskich w kształceniu 
  (europejski wymiar kształcenia).

W podsumowaniu konferencji, która obyła się  
w Pradze - Komunikat Praski (2001 r.) zwrócono 
uwagę na:
- rozwój kształcenia ustawicznego; 
- współdziałanie uczelni i studentów w realizacji  
  Procesu Bolońskiego;
- propagowanie atrakcyjności Europejskiego  

Obszaru Szkolnictwa Wyższego poza Europą.
Podczas kolejnej konferencji w Berlinie -  
Komunikat Berliński (2003r.) podkreślono  
znaczenie:
- rozszerzenia dwustopniowej struktury studiów  
  o studia III stopnia – studia doktoranckie;
- rozwoju kształcenia interdyscyplinarnego.
Na konferencji w Bergen - Komunikat z Bergen 
(2005 r.) jako najważniejsze zadania wymieniono:
- zacieśnianie związków kształcenia i badań  
  naukowych (lepsze wykorzystanie możliwości  
  współpracy uczelni z innymi instytucjami  
  prowadzącymi badania naukowe); 
- zwiększenie dostępności studiów dla kandydatów    
  ze wszystkich grup społecznych bez względu na  
  ich możliwości finansowe;
- usuwanie przeszkód ograniczających mobilność  
  studentów i pracowników (system kredytów,  
  grantów itp.);
- zwiększenie atrakcyjności Europejskiego  
  Obszaru Szkolnictwa Wyższego poza Europą    
  (warunki dla wymiany akademickiej).

A na konferencji ministrów w Londynie (2007 r.), 
w której brało udział już 45 państw, podkreślano 
znaczenie:
- implementacji zasad i standardów zapewnienia   
  jakości;
- implementacji ramowej struktury formalnych  
  kwalifikacji – dyplomów;
- wydawania i uznawania dyplomów ukończenia  
  studiów prowadzonych wspólnie przez uczelnie  
  z różnych krajów, w tym studiów doktoranckich; 
- tworzenia systemu umożliwiającego realizację  
  elastycznych ścieżek kształcenia na poziomie  
  wyższym, obejmującym procedury uznawania  
  wcześniej zdobytej wiedzy i umiejętności; 
- mobilności poziomej (z jednej do drugiej  
  uczelni);

Proces Boloński 
– podstawowe 
kierunki 
przemian
Prof. dr hab. med. Józef Kobos
Pełnomocnik Rektora UM w Łodzi ds. Krajowej 
Struktury (Ram) Kwalifikacji
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konferencji w Leuven/Louvain-la-Neuve jest także 
uznawanie kompetencji zdobytych poza formalną 
edukacją.

Niezwykle ważnym elementem Procesu 
Bolońskiego jest zapewnienie i utrzymanie  
wysokiej jakości kształcenia. Europejskie  
Stowarzyszenie na rzecz Zapewnienia Jakości 
w Szkolnictwie Wyższym (ENQA) opracowało 
„Standardy i wskazówki dotyczące jakości 
kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa 
Wyższego”. Należy podkreślić, że zapewnienie 
jakości ma podwójny wymiar: 
- zewnętrzne zapewnienie jakości, którym zajmują  
  się niezależne instytucje oraz
- wewnętrzne zapewnienie i podnoszenie jakości  
  w uczelniach.

Zgodnie z zaleceniami ENQA, wewnętrzne 
standardy oceny jakości obejmują wiele różnych 
elementów takich jak:

- Polityka oraz procedury zapewnienia jakości;
- Zatwierdzanie, monitoring oraz okresowy  
  przegląd programów oraz ich efektów;
- Ocenianie studentów;
- Zapewnienie jakości kadry dydaktycznej;
- Zasoby do nauki oraz środki wsparcia dla  
  studentów;
- Systemy informacyjne;
- Publikowanie informacji. 

W podsumowaniu informacji dotyczącej Procesu 
Bolońskiego chciałbym podkreślić, iż celem tego 
opracowania jest przedstawienie podstawowych 
kierunków przemian w szkolnictwie wyższym 
związanych z wprowadzeniem założeń Deklaracji 
Bolońskiej. W najbliższej przyszłości zamierzam 
przygotować kolejne dokumenty, w których  
szerzej omówię zasady tworzenia modułów  
programowych i ich wyceny w punktacji 
ECTS oraz systemu wewnętrznej oceny jakości 
kształcenia w naszej Uczelni.

(Opracowano na podstawie materiałów dostępnych 
na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Programu Erasmus, Fundacji Rozwoju 
Systemu Edukacji oraz materiałów z seminariów). 

- mobilności pionowej (możliwa zmiana kierunku  
  studiów)
- wspólnych programów studiów, w tym  
  „wspólnego dyplomu”;
- kształcenia ponad granicami;
- usuwania przeszkód ograniczających mobilność.

W komunikacie z Konferencji Ministrów ds.  
szkolnictwa wyższego krajów uczestniczących  
w Procesie Bolońskim (już 47 krajów)  
w - Leuven/Louvain-la-Neuve (2009 r.) wskazano 
na następujące priorytety na kolejne lata  
w realizacji Procesu Bolońskiego:
- wymiar społeczny szkolnictwa wyższego; 
- uczenie się przez całe życie, w tym wdrożenie  
  krajowych ram kwalifikacji; 
- zatrudnialność i współpraca uczelni z rynkiem   
  pracy; 
- kształcenie ukierunkowane na studenta; 
- powiązanie edukacji, badań i innowacji; 
- umiędzynarodowienie studiów; 
- wzrost mobilności tak, by w 2020 roku 20%  
  absolwentów szkół wyższych Europejskiej  
  Przestrzeni Szkolnictwa wyższego uczestniczyło  
  w pobycie zagranicznym w ramach studiów; 
- potrzeba zbierania danych dla  
  monitorowania postępu w zakresie mobilności,   
  wymiaru społecznego i zatrudnialności; 
- monitorowanie narzędzi służących  
  do klasyfikowania i porównywania instytucji  
  szkolnictwa wyższego w Europie (klasyfikacje  
  i rankingi szkół wyższych w Europie); 
- zwrócenie uwagi na finansowanie szkolnictwa  
  wyższego.

Bardzo ważnym elementem Procesu Bolońskiego 
jest  zdefiniowanie ramowej struktury kwalifikacji 
(qualification framework).
Aby tego dokonać konieczne jest zdefiniowanie 
(dyplomów) w tym:
- poziomu, mierzonego nakładem pracy studenta  
  (punkty ECTS);
- profilu, określającego charakter uzyskanych  
  kwalifikacji;
- efektów kształcenia (learning outcomes,  
  competences) określających: 
- zakres wiedzy (knowledge)
- posiadane umiejętności (skills)
- postawy (attitiudes).

Należy podkreślić, że definiowanie standardów 
kształcenia powinno odbywać się poprzez 
porównywalne kompetencje absolwentów.
Bardzo istotnym zagadnieniem poruszanym na 
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Od 2009 roku Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
zaczął prężnie się rozwijać. Władze uczelni 
podpisały wiele porozumień, których  
efektem jest rozpoczęcie licznych projektów 
i inwestycji. Do najważniejszych z nich należy 
zaliczyć budowę nowego akademika, nawiązanie 
współpracy z trzema renomowanymi łódzkimi 
liceami oraz uzyskanie wielu prestiżowych 
wyróżnień. 

Nowy Akademik

W 2010 r. jest planowane powstanie 
najnowocześniejszego akademika w Polsce, 
mieszczącego się przy ul. Kopernika 55.  
W pierwszej fazie zostanie oddanych do użytku 
około 130 pokoi głównie jednoosobowych. 
Drugi etap, którego koniec zaplanowany jest 
na grudzień  2010, zwiększy ich liczbę do 300.  
85% stanowić będą jedynki, pozostałe 15% - 
dwójki. Na trzy pokoje przypadać będzie jedna 
łazienka i jeden aneks kuchenny. Każdy  
student będzie miał dostęp do internetu  
i telewizji. Ponadto w akademiku znajdą się 
pomieszczenia przeznaczone na przechowywanie 
bagażu i rowerów, z myślą o studentach 
wyjeżdżających na weekendy, święta i wakacje.  
Udogodnieniem dla zmotoryzowanych  
studentów będzie przestronny parking.  
Dodatkowym atutem nowopowstałego  
akademika będzie atrakcyjne zaplecze kulturalne. 
Nasza Uczelnia wychodząc naprzeciw studentom 
zagranicznym postanowiła przeznaczyć jedno 
z pomieszczeń na kaplicę dla muzułmanów. 
Bardzo często studenci dokonują wyboru uczelni 
biorąc pod uwagę możliwość dostępu do miejsc 
kultu. 
 

Istotnym problemem Uczelni była pojawiająca 
się każdego roku konieczność odrzucania około 
300-400 podań o zakwaterowanie,  
spowodowana brakiem wystarczającej  
liczby miejsc. Nowy akademik stanowić będzie 
doskonałe rozwiązanie, które pozwoli zapewnić 
niemal 100% bazę mieszkaniową Uczelni. 
Pomimo to planujemy dalszy rozwój poprzez 
remonty starych obiektów i budowę nowych.  
Największym atutem tej inwestycji jest fakt, 
iż jest ona realizowana w ramach partnerstwa 
prywatno-publicznego. Oznacza to,  
że Uniwersytet Medyczny w Łodzi nie  
poniesie żadnych kosztów związanych z budową 
obiektu. Umowa gwarantuje nam 15-letni okres 
użytkowania.
Władze Uczelni oczekują na  informację  
o uruchomieniu inwestycji od inwestora, który 
czeka na decyzję otwarcia linii kredytowej.   
Liczymy, że na początku przyszłego roku nasi 
pierwsi studenci odbiorą klucze do nowych 
pokoi.

Współpraca z liceami

23 kwietnia Rektor UM – prof. Paweł  Górski 
podpisał porozumienie w sprawie współpracy 
z liceami. W ten sposób nasza Uczelnia objęła 
patronat nad trzema renomowanymi szkołami:
I, XXVI i XXXIII LO w Łodzi. 

W ramach podpisanego porozumienia  
Uniwersytet Medyczny w Łodzi zobowiązał  
się do zorganizowania zajęć warsztatowych dla  
uczniów z trzech szkół ponadgimnazjalnych  
z zakresu udzielania pierwszej pomocy  
i prowadzenia wykładów tematycznych oraz 
prezentacji nowoczesnej aparatury i metod  

Nowy Akademik,
Współpraca  
z Liceami,
NAgrody...

mgr Przemysław Andrzejak
Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju i Promocji UM
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pod uwagę w kryterium „warunki studiowania”.  
W tej kategorii prymat wiodą uczelnie medyczne, 
a wśród nich - Uniwersytet Medyczny w Łodzi. 
Kolejne wyróżnienie nasza Uczelnia otrzymała, 
zajmując drugie miejsce w Rankingu Szkół 
Wyższych ACI w kategorii uczelnie  
publiczne - studia medyczne, organizowanym 
przez Akademickie Centrum Informacyjne.  
Uczelnie oceniane były pod względem: Siły 
intelektualnej uczelni, Bazy dydaktyczno  
- naukowej, Umiędzynarodowienia uczelni  
oraz Przyjaznego studiowania. Uniwersytet  
Medyczny został także uhonorowany tytułem 
Uczelni Roku przyznanym przez Business 
Centre Club. Jest to bardzo ważna dla nas 
nagroda, ponieważ kapituła konkursu składa 
się z samorządów studenckich, kół naukowych, 
biur karier oraz studenckich organizacji 
międzynarodowych.
Jesteśmy dumni z otrzymanych wyróżnień, 
ponieważ podnoszą one prestiż i wiarygodność 
uczelni, co z kolei przekłada się na rekrutację.
Pomimo satysfakcji z naszych osiągnięć mamy 
świadomość, że przed nami jeszcze wiele pracy, 
trudnych decyzji, problemów do rozwiązania, 
które to działania przyczynią się do podniesienia 
rangi Uniwersytetu. Mam nadzieję, że nasze 
wspólne wysiłki zaowocują sukcesem  
Uniwersytetu Medycznego jako najbardziej 
prestiżowej uczelni medycznej w kraju.

diagnostycznych aktualnie stosowanych  
w medycynie. Uczelnia chce zorganizować 
grupę wykładowców, którzy będą w stałym 
kontakcie z liceami, i którzy będą prezentować 
im wybrane zagadnienia związane z profilaktyką 
prozdrowotną dotyczącą chorób cywilizacyjnych 
i społecznych. Planuje zorganizować cykl zajęć, 
które wprowadzą młodzież w zagadnienia  
nowoczesnych nauk biologiczno-chemicznych.
Władze Uczelni liczą, że współpraca pozwoli 
zwiększyć zainteresowanie uczniów naukami 
medycznymi i zachęci ich do podjęcia studiów 
na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
To bardzo dobra inicjatywa, zachęcająca do 
podjęcia wysiłku studiów na uczelni o profilu 
medycznym, gdzie największą troską jest  
zdrowie człowieka i  powinni do niej trafiać  
najzdolniejsi uczniowie, dla których medycyna 
jest nie tylko przyszłym zawodem, ale także 
pasją. 
Najpierw trzeba im jednak to wszystko pokazać, 
przybliżyć, żeby nie był to wybór  
przypadkowy, ale świadomy. Przy wyborze 
liceów kierowaliśmy się kryterium poziomu 
nauki i wyników egzaminów, nie bez znaczenia 
była także duża zdawalność abiturientów na 
uczelnie medyczne.

Nagrody

W dobie gospodarki konkurencyjnej każda  
z instytucji, czy to publiczna czy prywatna,  
walczy o klienta. Uniwersytet Medyczny  
prowadzi starania o przyszłych studentów,  
aktywnie prowadząc działania na rzecz  
promocji i poprawy wizerunku Uczelni.  
O wyborze szkoły wyższej przez młodych ludzi 
oprócz atrakcyjności miasta i uczelni decydują 
w dużej mierze także rankingi. Najbardziej 
wiarygodne, opiniotwórcze i prestiżowe na skalę 
polską są rankingi: Perspektyw, Akademickiego 
Centrum Informacyjnego oraz Łódzkiego  
Studenckiego Centrum Business Centre Club. 
W jubileuszowej dziesiątej edycji Rankingu 
Szkół Wyższych 2009, przeprowadzonej przez 
Perspektywy, Uniwersytet Medyczny w Łodzi  
w klasyfikacji dotyczącej warunków studiowania 
zajął 1. miejsce, pokonując 90 uczelni wyższych 
z całej Polski.
Liczna, wysokowykwalifikowana kadra  
naukowa, bogate zbiory biblioteczne i ich  
informatyzacja, wsparcie dla organizacji  
studenckich i kół naukowych - to czynniki brane 

Więcej na www.umed.lodz.pl/abk
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Muzeum Uniwersytetu Medycznego – dawne  
Muzeum Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia  
po raz pierwszy współorganizowało coroczną  
Łódzką Noc Muzeów. Przedsięwzięcie, które  
zorganizowane zostało przez wolontariuszy  
MuzeUM (studentów Wydziału Wojskowo -  
Lekarskiego działających pod opieką kustosza pana 
prof. Czesława Jeśmana), Stowarzyszenie „Strzelcy 
Kaniowscy”, Samorząd Studentów UM oraz  
Szpital im. WAM, przypadło do gustu łodzianom  
i turystom. Liczba zwiedzających wyniosła według 
ostrożnych szacunków około 1,5 tys. osób. Już 
krótko przed godz. 14 przed wejściem do MuzeUM 
ustawiła się kolejka pierwszych gości. Nie było tam 
trudno trafić – placówka była skomunikowana  
z innymi za pomocą jednej z czterech specjalnych 
linii – tramwajem M2, zaś sam budynek rzucał się  
w oczy dzięki pieczołowicie odtworzonym przez 
„Strzelców Kaniowskich” międzywojennym 
tablicom powieszonym na jego fasadzie i budce 
wartowniczej ustawionej przy narożniku. Gmach 
MuzeUM mieścił bowiem w czasach II  
Rzeczypospolitej Koszary im. Józefa Piłsudskiego 
– dom 28. pułku Strzelców Kaniowskich, którego 
żołnierze zwani byli „Dziećmi Łodzi”. Nad 
drzwiami wejściowymi zawisł szyld wykonany 
przez społecznego opiekuna zabytków pana Jakuba 
Tarkę, utrzymany w oryginalnej przedwojennej 
stylistyce.

Zwiedzający zapraszani byli najpierw na górę, 
gdzie oglądali ekspozycję MuzeUM, składającą się 
z unikatowych zbiorów starodruków, dokumentów, 
narzędzi, maszyn, mundurów i sztuki związanej 
z historią medycyny cywilnej i wojskowej oraz 
wystawę poświęconą zabytkom łódzkiej służby 
zdrowia, a także czasową wystawę zorganizowaną 
przez „Strzelców Kaniowskich”, przedstawiającą 
historię 28. pułku piechoty na planszach,  
oryginalnych dokumentach, mundurach, broni  

czy elementach wyposażenia. W sąsiedniej  
sali kinowej goście oglądali film Wytwórni  
Filmów Oświatowych pt. „Rzecz o zdrowiu  
w fabrykanckich czasach”, opowiadający  
o historii służby zdrowia w Łodzi. Kolejne  
atrakcje czekały na wszystkich na dziedzińcu 
dawnych koszar. Stały tam zabytkowe pojazdy 
wojskowe – motocykl, jeep i półciężarówka –  
w których można było zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie. Największym zainteresowaniem cieszyła 
się półciężarówka sanitarna dodge z okresu  
II wojny światowej w barwach US Army.  
Wielkim powodzeniem cieszyły się polowe namioty 
wypożyczone z Centrum Szkolenia Wojskowych 
Służb Medycznych, w których pielęgniarki ze 
Szpitala im. WAM wykonywały badania ciśnienia 
tętniczego i poziomu cukru we krwi, Samorząd 
informował o Wydziale Wojskowo-Lekarskim  
i Uniwersytecie Medycznym, a członkowie Koła 
Ratownictwa Medycznego – prezentowali  
udzielanie pierwszej pomocy. Zgłodniali goście  
mogli skosztować w innym namiocie pysznej  
grochówki.

Po wszystkich atrakcjach oprowadzali członkowie 
„Strzelców Kaniowskich” w mundurach 28. pułku 
i wolontariusze MuzeUM w mundurach  
przedwojennych lekarzy wojskowych, dzięki  
czemu zwiedzający mogli poczuć się, jakby 
przenieśli się w czasie do lat 30-tych. Przedwo-
jennych lekarzy wojskowych zachęcających do 
zobaczenia Nocy w MuzeUM można było spotkać 
również na ulicy Piotrkowskiej, gdzie tłumy ludzi 
świętowały Dni Łodzi. Wolontariusze ożywili 
również namiot polowy WAM, będący jednym  
z eksponatów MuzeUM – prezentowali w nim za-
bieg operacyjny. MuzeUM podczas Nocy Muzeów 
odwiedziło również wielu dziennikarzy radiowych 
i telewizyjnych. Organizatorzy już dziś planują 
jeszcze więcej atrakcji na przyszły rok.

Udana Noc 
w MuzeUM
Michał Berger
Student, wolontariusz w MuzeUM
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Cóż sprawia, że rokrocznie tysiące młodych 
ludzi rozpoczyna studia na wyższych uczelniach? 
Z pewnością odpowiedź brzmi, że przygoda, 
ciekawość nowego otoczenia, poznanie nowych 
osób oraz zdobycie upragnionej wiedzy. 

Dostanie wymarzonego indeksu to 
spełnienie marzeń i ambicji swoich oraz  
niejednokrotnie najbliższej rodziny. Studia 
początkowo wydają się ciężkie, szczególnie  
te medyczne, niewątpliwie nauka o takim 
dynamizmie rozwoju wymaga dużej 
systematyczności i pogłębiania wiedzy. 

Po pierwszej zaliczonej sesji, student dowiaduje 
się, że studia to nie tylko nauka, praca, proces 
udoskonalania się, okres wzlotów i upadków, ale 
że to prawdziwy, magiczny okres młodzieńczego 
zapału, werwy i szaleństwa.

Każdy kto miał przyjemność studiowania mile 
wspomina i chętnie powraca do wspólnych 
wędrówek, imprez, zażartych rozmów  
ze znajomymi studentami. Ten piękny okres  
to ciężka praca, ale również wiele wspomnień  
i przyjaciół na całe życie.

Jednym z nieodłącznych elementów  
studiowania jest możliwość wstąpienia  
do Samorządu Studenckiego. Najprościej 
mówiąc, jest to rodzaj studenckiego związku 
zawodowego i reprezentacji studentów przed 
Władzami Uczelni. To organizacja, która  
skupia osoby, które pragną reprezentować swoich 
kolegów i im pomagać. Sam mam przyjemność 
być członkiem Samorządu i praca w nim daje  
mi wiele satysfakcji oraz mobilizacji do  
dalszego działania.  

To w Samorządzie poznaje się wspaniałe  
osoby, zawiera nowe przyjaźnie. Razem  
z innymi robi się coś dla ogółu.  
 
Samorządność studencka ma na Uczelni swą 
długą tradycję i wynikającą z tej długoletniej 
tradycji wysoką pozycję w społeczności  
akademickiej. To duża odpowiedzialność 
dla każdego z nas – samorządowców – 
reprezentować brać studencką na różnych forach 
i gremiach uczelnianych. Ale jednocześnie to 
wielka duma i satysfakcja, gdy nasze plany i cele 
są realizowane. My również musimy dodatkowo 
pogodzić naukę i pracę w samorządzie. Często 
zarwane, nieprzespane noce by zaliczyć kolejną 
sesję i móc dalej tworzyć coś nowego, coś dla 
wszystkich studentów naszej Uczelni.

Studentem 
Być

Witold Olszewski
Członek Prezydium URSS
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W listopadzie 2008 roku serwis internetowy 
Uniwersytetu Medycznego (www.umed.lodz.pl) 
wzbogacił się o nową funkcjonalność – serwis 
mobilny. 

Tytułem wyjaśnienia, jest to serwis, którego 
celem jest udostępnienie serwisów www  
z poziomu urządzeń mobilnych takich, jak  
telefony komórkowe czy palmtopy.
Według informacji udostępnionych przez  
operatorów telefonii  komórkowej w chwili 
obecnej w Polsce jest ponad  8 milionów  
abonentów. Zdecydowana większość 
użytkowników telefonii komórkowej to ludzie 
młodzi, chętniej korzystający z rozwiązań jakie 
niosą ze sobą  nowe technologie.  

Jednym z takich rozwiązań  jest możliwość  
korzystania z Internetu w „komórce” (dzięki 
technologiom  GPRS, EDGE, WiFi). W chwili 
obecnej szacuje się, że 1/3 ludzkości  posiada  
telefony komórkowe a tym samym dostęp do 
Internetu mobilnego, co oznacza, że jest to  
platforma o największym zasięgu, większa  
niż ta jaką oferują sieci komputerowe.

Tworząc serwis mobilny należy jednak pamiętać 
o pewnych ograniczeniach, jakie  z tego 
wynikają. Potrzeby użytkownika mobilnego są 
zdecydowanie inne niż potrzeby użytkownika 
tradycyjnego. Tym samym konieczna jest 
dokładna analiza pod względem zawartości, 
szybkości działania, systemu nawigacji.  
Wiąże się to z ograniczeniami, jakie niesie  
ze sobą korzystanie z urządzeń mobilnych.  
Tego typu urządzenia pracują w różnych,  
niekiedy skrajnie trudnych warunkach,  
posiadają zazwyczaj małe ekrany  

i klawisze. Biorąc to pod uwagę  staraliśmy się 
zaprojektować serwis, który będzie spełniał 
wszystkie wymienione warunki. Naszym  
zamiarem było utworzenie serwisu, który nie 
będzie lustrzanym odbiciem serwisu  
tradycyjnego a jedynie wyborem najbardziej 
przydatnych  informacji. Tym samym został 
pozbawiony zbędnej grafiki, system nawigacyjny  
jest prostym wykazem odwołań do wybranych 
dokumentów, wielkość czcionki dostosowana  
do wyświetlaczy w urządzeniach mobilnych.
W proponowanym rozwiązaniu obecnie znajduje 
się osiem pozycji. Najciekawszą wydaje się 
możliwość wyszukiwania osób pracujących  
w uczelni. Dzięki tej opcji bez konieczności  
posiadania komputera przyłączonego do Internetu 
można znaleźć  kontakt z właściwą osobą bądź  
wysłać do niej e-mail. 

Mamy nadzieję, że wraz ze wzrostem  
zainteresowania użytkowników serwis  
będzie wzbogacany o nowe funkcje.
Warto również wspomnieć, że w momencie 
premiery serwisu, byliśmy pierwszą Uczelnią 
w Łodzi, która uruchomiła tego typu usługę, co 
zostało odnotowane w serwisie informacyjnym 
TV Toya. 

Wszystkich chętnych, chcących korzystać  
z serwisu zapraszamy na stronę www.umed.pl. 
Wystarczy, w urządzeniach mobilnych, wpisać 
adres podany powyżej a, użytkownik zostanie  
automatycznie przekierowany na właściwą 
stronę. Zapraszamy do wyrażania swoich uwag  
i propozycji, odnośnie serwisu na adres:  
promocja@umed.lodz.pl. Dzięki nim będziemy 
mogli lepiej przystosować go do potrzeb naszych 
użytkowników. 

Serwis  
„mobilny”  
Uniwersytetu 
Medycznego
mgr Inż. Zdzisław Kajdos
st. specjalista w zakresie informatyki
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Witam! Interesuje mnie sprawa studentów 
repetujących rok. 

Mają oni możliwość robienia awansem pewnych 
przedmiotów choć nie ma ich u nas na listach. 
I tu, zwłaszcza na piątym roku, jest to problem 
dla nas pełnoprawnych studentów.

Są to często osoby, które mają już awans od 
pierwszego roku i są jakby zawieszone pomiędzy 
latami. Dopisują się na listy, przychodzą na 
zajęcia i nawet zdają egzaminy. Z przykrością 
muszę przyznać, że jest to dla nas uciążliwe, 
bo mają w porównaniu do nas mniejszy zakres 
wiedzy - bez wiedzy z patomorfologii,  
farmakologii odstają od reszty grupy i tworzą  
złą opinię o całej grupie. Ponadto zajmują nasze 
terminy na egzaminach ustnych. Awans jest dla 
nich Indywidualnym Tokiem Studiów. Interesuje 
mnie czy sprawa ta zostanie kiedyś rozwiązana?

 
 

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi student może 
za zgodą dziekana powtarzać rok, nie więcej 
jednak niż raz w okresie studiów, chyba  
że powodem powtórnego nie zaliczenia była 
długotrwała choroba lub inne ważne  
przyczyny odpowiednio uzasadnione. 

Dziekan może również zezwolić studentowi 
powtarzającemu rok studiów na udział  
w zajęciach następnego roku i przystępowanie  
do końcowych zaliczeń i egzaminów. Awans,  
bo o nim mowa, nie jest Indywidualnym Tokiem 
Studiów, który jest formą kształcenia dla  
uzdolnionych i przodujących w nauce studentów. 
Należy pamiętać, że student, który nie zaliczył 
roku studiów i uzyskał zgodę na awans, jest 
studentem roku, który powtarza i na tym właśnie 
roku jest wpisany na listę studentów. 

Z poważaniem
dr hab. n. med. prof. nadzw. Anna JEGIER
Prorektor ds. Nauczania i Wychowania

Kto pyta 
nie błądzi

Wyraź opinię, zadaj 
pytanie Władzom 

Uniwersytetu
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Pytania i odpowiedzi



Senat podjął uchwały

W sprawach organizacyjnych:

- powołania Oddziału Stomatologicznego  
  w strukturach Wydziału Lekarskiego – Uchwała  
  wejdzie w życie w dniu 1 października 2009 r.;

- zniesienia Katedry Chemii i Biochemii  
  Klinicznej;

- zniesienia Zakładu Patofizjologii Narządu    
  Rodnego;

- zniesienia Kliniki Ciąży Wysokiego Ryzyka  
  i Rehabilitacji Ginekologiczno-Położniczej;
 
- utworzenia I Katedry Psychiatrii na Wydziale  
  Lekarskim;
 
- wyłączenia Zakładu Morfometrii Gruczołów   
  Dokrewnych ze struktur Katedry  
  Endokrynologii i Chorób Metabolicznych;
 
- przeniesienia z Wydziału Pielęgniarstwa  
  i Położnictwa na Wydział Lekarski Zakładu  
  Immunodermatologii oraz Zakładu Kontroli  
  Jakości Badań i Ochrony Radiologicznej;
 
- zmiany nazwy Kliniki Chorób Wewnętrznych  
  z Oddziałem Farmakologii Klinicznej  
  i Terapii Monitorowanej na: Klinika Chorób   
  Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej;
 
- zawieszono rekrutację w Zamiejscowym  
  Ośrodku Dydaktycznym w Piotrkowie  
  Trybunalskim i jednocześnie uchylono Uchwałę  
 nr 104 w sprawie w sprawie likwidacji Ośrodka.

W sprawach statutowych:

- zmieniono brzmienie ust.4 §94 Statutu,   
  dotyczącego kryteriów oceny nauczycieli  
  akademickich;

- zmieniono zapis Statutu dotyczący znaku  
  firmowego Uczelni.

W sprawach kadrowych:

- zaopiniowano wnioski w sprawie;

- powołania prof. dr hab. Romualda Holly  
  na stanowisko profesora nadzwyczajnego  
  w Zakładzie Zarządzania Ochroną Zdrowia;

- powołania dr hab. Franciszka Szatko na  
  stanowisko profesora nadzwyczajnego  
  w Zakładzie Higieny i Promocji Zdrowia;
 
- powołania dr hab. Elżbiety Budzisz na  
  stanowisko profesora nadzwyczajnego  
  w Zakładzie Chemii Surowców Kosmety- 
  cznych;

- powołania dr hab. Krzysztofa Walczyńskiego  
  na stanowisko profesora nadzwyczajnego  
  w Zakładzie Syntezy i Technologii Środków    
  Leczniczych;
 
- prof. dr hab. Marka Syndera na stanowisko  
  kierownika Katedry Ortopedii i Ortopedii  
  Dziecięcej;

- powołania prof. dr hab. Jana Kuydowicza    
  na stanowisko kierownika Katedry Chorób  
  Zakaźnych i Hepatologii;

Akty Prawne 
Raport
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Sprawozdanie z obrad Senatu UM w Łodzi,  
z dnia 21 maja 2009 r.



- prof. Jan Błaszczyk przedstawił recenzję  
  dorobku naukowego prof. Krystyny Nazar  
  w związku ze wszczęciem przez radę Wydziału   
  Wychowania Fizycznego Akademii  
  Wychowania Fizycznego w Poznaniu    
  postępowania o nadanie jej stopnia Doktora  
  Honoris Causa – Senat zatwierdził recenzję;

- doktor Radosław Zajdel poinformował  
  o przebiegu procesu informatyzacji Uczelni.

- powołania prof. dr hab. Jacka Suzina  
  na stanowisko kierownika I Katedry  
  Ginekologii i Położnictwa;
 
- powołania prof. dr hab. Marka Sosnowskiego  
  na stanowisko kierownika I Kliniki Urologii;
 
- powołania prof. dr hab. Krzysztofa Zielińskiego 
  na stanowisko kierownika Zakładu  
  Patomorfologii i Cytopatologii Klinicznej;
 
- powołania prof. dr hab. Jacka Wilczyńskiego  
  na stanowisko profesora nadzwyczajnego  
  w Klinice Ginekologii;
 
- zatrudnienia w drodze umowy o pracę starszego 
  wykładowcy dr Elżbiety Zyner w Zakładzie  
  Chemii Bionieorganicznej;
 
- zatrudnienia w drodze umowy o pracę starszego 
  wykładowcy dr Włodzimierza Białasiewicza  
  w Zakładzie Chemii Farmaceutycznej i Analizy  
  Leków;
 
- Powołania komisji konkursowych do  
  przeprowadzenia konkursów na stanowiska  
  kierowników jednostek.

Ponadto:

- przyjęto uchwałę w sprawie warunków i trybu  
  rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych 
  i niestacjonarnych w roku akademickim    
  2010/2011;

- przyjęto uchwałę w sprawie ustalenia rocznego  
  wymiaru zajęć dydaktycznych oraz rodzajów  
  zajęć dydaktycznych wchodzących w jego skład 
  na rok akademicki 2009/2010;

- przyjęto uchwałę w sprawie zmiany w treści  
  Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu  
  Opieki Zdrowotnej USK Nr 6 ;

-  przyjęto uchwałę w sprawie zmiany  
  regulaminu przyznawania nagród Rektora 
  nauczycielom akademickim UM w Łodzi;

- dr Ryszard Żmuda przedstawił sprawozdanie  
  ze stanu i działalności systemu  
  biblioteczno-informacyjnego UM w Łodzi  
  za rok 2008;
 

Więcej na www.umed.lodz.pl
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