SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
im. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009

Rok akademicki 2008/2009, to rok rozpoczynający 4 letnią kadencją władz Uczelni
wybranych podczas wyborów wiosną 2008 roku.
To kolejny rok obfitujący w szereg wydarzeń zapisujących się w historii naszej
Uczelni.
W rankingu Szkół Wyższych 2009 Uczelnia po raz kolejny uzyskała tytuł najlepszej
Uczelni Medycznej w kraju.
W maju 2009 roku obchodziliśmy wspólnie z innymi Uczelniami 90 rocznicę
powstania Uniwersytetu Poznańskiego, z którego Uniwersytet Medyczny bierze swój
początek.
Zakończono prace budowlane w nowej bibliotece, która zostanie oddana do użytku
w trakcie trwania roku akademickiego 2009/2010.
Ruszyła budowa nowych obiektów: Centrum Biologii Medycznej, które powstaje
dzięki środkom Unii Europejskiej oraz nowego domu studenckiego.
Wiele inwestycji realizują szpitale kliniczne. W Szpitalu Przemienienia Pańskiego
przy ul. Szamarzewskiego powstaje pawilon onkologiczny, do którego przeniosą się oddziały
z ul. Łąkowej. Podjęto starania o budowę Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń.
Pod koniec lutego 2009 roku Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego otrzymał zgodę
Ministerstwa Zdrowia na przeprowadzanie przeszczepów serca. Tym samym Klinika
Kardiochirurgii UMP, stała się piątym ośrodkiem transplantacji serca w Polsce.
Wydział Nauk o Zdrowiu, uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora
w zakresie nauk o zdrowiu.
Sprawozdanie zawiera główne elementy działalności dydaktycznej, szkoleniowej,
naukowej, finansowej, wydawniczej i inwestycyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2008/2009.

KSZTAŁCENIE
W roku akademickim 2008/2009 na czterech wydziałach i jedenastu kierunkach studiów
stacjonarnych oraz dziewięciu kierunkach studiów niestacjonarnych kształciło się łącznie
studentów: 8270
w tym:
- na studiach stacjonarnych - 4654
- na studiach niestacjonarnych - 2641
- obcokrajowców 975 ( w tym 932 odbywających studia w j.
angielskim)
Liczbę studentów na poszczególnych kierunkach przedstawia tabela nr 1.
Tabela nr 1 Liczba studiujących na poszczególnych kierunkach
( dane statystyczne dla GUS)
Kierunek studiów
Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Lekarski
- tym obcokrajowcy

1278
22

Lekarski – w jęz. angielskim

648

Lekarsko-Dentystyczny
- tym obcokrajowcy
lekarsko-dentystyczny – w jęz.
angielskim
Techniki dentystyczne
studia I stopnia
Biotechnologia
-studia I stopnia
- magisterskie
Farmacja
- tym obcokrajowcy
farmacja w jęz. angielskim
Analityka medyczna
Kosmetologia
- studia I stopnia
- studia II stopnia
Pielęgniarstwo
- studia I stopnia
- studia II stopnia
- magisterskie

402
14
266

91

44

44

60
19
834
5
18
165
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Położnictwo
- studia I stopnia
- studia II stopnia
Zdrowie Publiczne
-studia I stopnia
-studia II stopnia
Fizjoterapia
- studia I stopnia
-studia II stopnia
w tym obcokrajowcy
Dietetyka
Ratownictwo medyczne
- studia I stopnia
RAZEM

227

65
-

74
-

87
80

270
153
-

408
464
8

224
133

125
211

275
144

210
164

249
144
2

170
189

131
98
5629

97
2641
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W roku akademickim 2008/2009 studia ukończyło:
365 lekarzy
w tym:
- 84 osoby studiujące w języku angielskim: w programie 4-letnim - 53
w programie 6-letnim – 31
2 obcokrajowców
117 lekarzy dentystów
w tym:
- 33 osoby studiujące w języku angielskim w programie 5 letnim
- 2 obcokrajowców
166 magistrów farmacji
w tym:
2 osoby studiujące w języku angielskim w programie 5-letnim farmacja
43 magistrów analityki medycznej
Studia stacjonarne
105 osób z tytułem licencjata - pielęgniarstwo
85 osób z tytułem licencjata - położnictwo
74 osoby z tytułem licencjata - fizjoterapia
67 osób z tytułem licencjata – zdrowie publiczne
20 osób z tytułem licencjata – ratownictwo medyczne
15 osób z tytułem licencjata – techniki dentystyczne
6 osób z tytułem licencjata – zdrowie publiczne, specj. higiena dentystyczna
24 osoby z tytułem licencjata - kosmetologia
Studia niestacjonarne
211 osób z tytułem licencjata – pielęgniarstwo
52 osoby z tytułem licencjata – fizjoterapia
119 osób z tytułem licencjata – położnictwo
41 osób z tytułem licencjata – zdrowie publiczne
14 osób z tytułem licencjata – ratownictwo medyczne
12 osób z tytułem licencjata – techniki dentystyczne
4 osoby z tytułem licencjata – zdrowie publiczne, specj. higiena dentystyczna
13 osób z tytułem licencjata - kosmetologia
Studia stacjonarne
51 magistrów fizjoterapii
55 magistrów zdrowia publicznego
30 magistrów pielęgniarstwa
37 magistrów położnictwa
Studia niestacjonarne
148 magistrów pielęgniarstwa
38 magistrów fizjoterapii
40 magistrów zdrowia publicznego
62 magistrów położnictwa
Łączna liczba absolwentów - 2014
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Pomoc stypendialna
W roku akademickim 2008/2009 przyznano:
-

stypendia socjalne
789
stypendia naukowe
1002
stypendia Ministra Zdrowia
8
stypendia dla osoby niepełnosprawnej 50
stypendia Rządu RP dla cudzoziemców 12

Organizacje studenckie
W Uczelni działają następujące organizacje studenckie:
- Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego
- Studenckie Towarzystwo Naukowe
- Akademicki Związek Sportowy
- Chór Akademicki
- Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland
-Redakcja Gazety „Puls UM”
- Młoda Farmacja
- Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii
- American Student Government
- Poznan Taiwanese Student Government
- The American Medical Student Association - AMSA (oddział)
- The North American Dental Association – NADA (oddział)
- Akademickie Stowarzyszenie Medycyny Ratunkowej
Wszystkie organizacje poza organizacjami anglojęzycznymi, otrzymują przydzieloną przez
Prorektora ds. Studenckich pomoc finansową na podstawie algorytmu umożliwiającego
gospodarowanie środkami pieniężnymi przez studentów.
Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego bierze udział w pracach wszystkich ciał
kolegialnych Uczelni, jej członkowie reprezentują studentów w komisjach Uczelni
powoływanych przez Senat i Rektora, uczestniczą w posiedzeniach Rad Wydziałów,
Kolegium Dziekańskiego, Kolegium Rektorskiego i Senatu.
Rekrutacja na rok 2009/2010
Nabór na wszystkie kierunki studiów, zgodnie z ustalonymi przez Senat Uczelni zasadami
przyjęć na I rok studiów następował w drodze postępowania rekrutacyjnego:
a) na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie
- dla kandydatów legitymujących się tzw. nową maturą i maturą międzynarodową /IB/
obejmowało ono uwzględnienie wyników egzaminu maturalnego z wymaganych
przedmiotów,
- dla kandydatów legitymujących się tzw. starą maturą kwalifikacja następowała na podstawie
wyników egzaminu wstępnego z wymaganych przedmiotów równoważnym arkuszom nowej
matury
b) na studia drugiego stopnia:
- na podstawie egzaminu testowego z przedmiotów kierunkowych
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W marcu 2009 kandydaci mogli wziąć udział w spotkaniach informacyjnych
z przedstawicielami poszczególnych Wydziałów w ramach tzw. „Drzwi otwartych”.
W wyniku rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2009/2010 przyjęto: 2311 osób
w tym:
- 1038 na studia stacjonarne pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie
- 475 na studia niestacjonarne pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie
- 327 na studia stacjonarne drugiego stopnia
- 471 na studia niestacjonarne drugiego stopnia
Na I rok studiów przyjęto 231 obcokrajowców:
- Studia w języku angielskim:
w tym:
Lekarski program 6-letni
Lekarski program 4-letni
Lekarsko-Dentystyczny 5-letni
Farmacja program 6 letni
Fizjoterapia program 3-letni
- Studia dla cudzoziemców w języku polskim: 7 osób
Wydział Lekarski I
Wydział Lekarski II
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu

224 osoby
- 75 osób
- 73 osoby
- 54 osoby
- 12 osób
- 10 osób
- 3 osoby
- 2 osoby
- 1 osoba
- 1 osoba

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE
W roku 2008 Oddział Kształcenia Podyplomowego Wydziału Lekarskiego II
kontynuował obowiązkowe kursy dla lekarzy i lekarzy stomatologów specjalizujących się
według nowego jednostopniowego systemu. Kursy te są zgodne z wytycznymi Ministerstwa
Zdrowia i są bezpłatne dla uczestników.
Kursy zgłoszone przez kierowników jednostek zostały pozytywnie zaopiniowane
przez Konsultantów Krajowych poszczególnych specjalizacji, a następnie uzyskały wpis na
listę Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
W 2008 roku pozytywną opinię Konsultanta Krajowego oraz akredytację Centrum
Kształcenia Podyplomowego w Warszawie uzyskało 201 kursów specjalizacyjnych.
Przewidywany koszt wszystkich planowanych kursów wynosił 681.539 zł,-.
Z zaplanowanych kursów w 2008 roku zostało z różnych przyczyn organizacyjnych
odwołanych 9 kursów. Większość kursów została pokryta z funduszu dydaktycznego
przeznaczonego na kształcenie podyplomowe.
1. Całkowity koszt kształcenia podyplomowego w 2008 roku wyniósł: 554.157 zł,2. W roku 2008 przeprowadzono w sumie 192 kursy podstawowe.
3. Łącznie w powyższych kursach wzięło udział 2711 lekarzy i dentystów.
W 2009 roku przeprowadzono i planuje się przeprowadzenie w sumie 195 kursów
podyplomowych, w tym po raz pierwszy 5 kursów dla lekarzy deficytowych specjalizacji w
ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Przewidujemy, że we wszystkich
powyższych kursach w sumie weźmie udział ok. 2750 uczestników. Szacunkowy koszt
wyniesie ok. 700.000 zł,-.
Na Wydziale Lekarskim II działa od 2007 roku Podyplomowe Niestacjonarne
Studium Metodologii Badań Naukowych. W 2008 roku do Studium przyjęto 69
uczestników, z czego certyfikaty ukończenia Studium otrzymało do listopada 2009 roku 39
osób.Na trzeci cykl zajęć Studium w 2009 roku zakwalifikowano 60 uczestników.
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Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego
przeprowadziło:
- 44 kursy ze specjalizacji aptecznej, klinicznej i szpitalnej, w tych kursach wzięło udział
1200 osób,
- 10 kursów z kształcenia ciągłego dla farmaceutów, w tych kursach wzięło udział 352 osób.
- w ramach specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych przeprowadzono 40 kursów, w tych
kursach wzięło udział 183 uczestników.
Niestacjonarne Studium Kształcenia Podyplomowego w zakresie Analityki Medycznej
liczba uczestników – 60 osób.
Podyplomowe Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej
liczba uczestników 43 osoby
Studium Podyplomowe Optometrii- liczba uczestników 58 osoby.
Podyplomowe Studium Arteterapii - liczba uczestników 15 osoby.
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA 2008/2009
Prace badawcze realizowane w Uczelni w roku 2008/2009 finansowane przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawia poniższa tabela:
Rodzaj tematów badawczych

Liczba

Granty

138

Badania Statutowe

150

Badania Własne

314

Badania Międzyuczelniane
(UAM-UM; UAM-UP-UM; UAM-UM-AWF)

7

Studenckie

17

Inne (prace i usługi badawcze)

21

Środki finansowe na działalność statutową (naukową) były przydzielane na podstawie decyzji
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na poszczególne Wydziały, a w ramach
Wydziału na jednostki organizacyjne.
Podstawą przyznania środków finansowych było sprawozdanie z działalności naukowej
jednostki i liczba uzyskanych punktów.
Natomiast fundusze na badania własne, przyznane decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego rozdzielane były na podstawie wewnętrznego konkursu projektów. Konkurs
rozstrzyga Senacka Komisja ds. Nauki, a zatwierdza Rektor.
Na działalność wspomagającą badania, czyli dofinansowanie konferencji oraz działalności
wydawniczej i działalności biblioteki Uczelnia wydziela fundusze z przyznanych środków na
działalność statutową
Międzyuczelniana współpraca realizowana była w układzie trójstronnym z Akademią
Wychowania Fizycznego, Uniwersytetem Przyrodniczym oraz Uniwersytetem im. Adama
Mickiewicza. Realizowanych jest 7 projektów badań międzyuczelnianych.
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Uczelnia co roku występuje z wnioskami do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na
dofinansowanie inwestycji budowlanych lub zakupu aparatury badawczej. W 2008 roku
wystąpiono z 10 wnioskami, 4 z nich uzyskały akceptację. W czerwcu 2009 roku wystąpiono
ponownie z 10 wnioskami. Jednostki uczelni występują również o fundusze na zakup
aparatury do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z funduszu Nauki i Technologii
Polskiej. Takie 2 wnioski uzyskały środki na realizację.
Katedra Onkologii jest wykonawcą projektu w ramach zadania narodowego Programu
Zwalczania Chorób Nowotworowych pt. „Modyfikacje i wdrożenie programu nauczania
onkologii w polskich uczelniach prowadzących kierunek lekarski”. Projekt jest finansowany
przez Ministerstwo Zdrowia.
Katedra i Zakład Genetyki Medycznej realizuje program zdrowotny pt. „Program
kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań
wad rozwojowych i chorób płodu…”
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Katedrze Histologii i Embriologii
środki finansowe na realizację 4-letniego projektu rozwojowego własnego pt. „Utworzenie
centralnego banku mikromacierzy tkankowych nowotworów złośliwych dla celów naukowodiagnostycznych w Polsce”
Nagrody
Minister Zdrowia przyznał nauczycielom akademickim w roku 2008 – 3 nagrody zespołowe
za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Nagrody rektorskie za osiągnięcia naukowe i
dydaktyczne oraz organizacyjne w 2008r. otrzymało 213 osób.
W roku 2008 dwóm nauczycielom akademickim naszej uczelni przyznano stypendia naukowe
Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
Studia doktoranckie
W czerwcu 2009 roku przeprowadzono rekrutację na studia doktoranckie. Do egzaminów
przystąpiło 52 kandydatów. Przyjęte zostały 32 osoby.
Na studia doktoranckie niestacjonarne (płatne) przejęto 5 osób.
Na studia doktoranckie dla obywateli Republiki Białoruskiej przyjęto w roku 2009 – 1 osobę.
Obecnie w Uczelni studia doktoranckie stacjonarne odbywają 152 osoby, w tym 12 bez
świadczeń stypendialnych, na studiach niestacjonarnych są 54 osoby w tym 12 płatnych.
Stypendia doktorskie i habilitacyjne
W roku akademickim 2008/2009 22 osoby pobierały stypendium doktorskie, natomiast
stypendia habilitacyjne pobierało 5 pracowników.
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
W roku 2008/09 uczelnia systematycznie rozwijała i pogłębiała współpracę
zagraniczną z instytucjami, z którymi kontakty utrzymujemy od wielu lat.
Po raz kolejny zorganizowano bilateralne sympozja Poznań-Halle w ramach wieloletniej
współpracy z Uniwersytetem im. M. Luthera w Halle-Wittenbergu.
Były to:
- XXIII Bilateralne Sympozjum Poznań-Halle pt.:"Starzenie i regeneracja", Poznań
15-17 maja 2009
- V Niemiecko – Polskie Sympozjum Farmaceutyczne, Poznań, 16-17 maja 2009
W ramach współpracy z Jyväskylä University of Applied Sciences (Finlandia) oraz
Uniwersytetetem w Brasov (Rumunia) 13 studentów z Wydziału Nauk o Zdrowiu
uczestniczyło w Szkole Letniej, która odbyła się we w czerwcu 2009 w Brasov. Bardzo
owocnie rozwijała się współpraca z uczelniami Ukrainy, Mołdawii i Białorusi. Nasi studenci
odbyli praktyki wakacyjne w następujących uczelniach:
• Uniwersytecie im. D. Halickiego we Lwowie
• Medyczny i Farmaceutyczny Uniwersytet im. N. Testemitanu w Kiszyniowie
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• Medyczny Uniwersytet w Witebsku
W okresie wakacyjnym gościliśmy także studentów z powyższych uczelni.
W ramach stypendium UNESCO zorganizowaliśmy staże naukowe dla 4 młodych
naukowców z Rosji i Ukrainy.
We współpracy z Uniwersytetem im. Chrystiana Albrechta (Niemcy)wysłaliśmy 5 naszych
młodych naukowców na staże naukowe w Kilonii. W ramach Funduszu Pamięci Polskiego
Wydziału Medycznego przy Uniwersytecie w Edynburgu 2 pracowników, z obu Wydziałów
Lekarskich naszej uczelni, odbyło wizyty studyjne w Edynburgu.
Podpisano 2 nowe umowy o współpracy z Uniwersytetem w Edynburgu (W. Brytania)
oraz z Medigreif Unternehmensgruppe, Greifswald (Niemcy). W ramach obu porozumień
otworzyły się nowe możliwości wyjazdów zarówno kadry akademickiej jak i studentów na
praktyki, i staże.
Pracownicy naszej uczelni wyjeżdżali za granicę w celach naukowych ponad 800 razy.
Gościliśmy prawie 60 przedstawicieli zagranicznych instytucji, którzy przyjechali do nas na
zaproszenie władz i poszczególnych jednostek uczelni.
W ramach kontynuacji programu edukacyjnego Erasmus na część studiów za granicę
wyjechało 59 studentów wszystkich wydziałów, natomiast w naszej Uczelni studiowało 35
studentów z Francji, Niemiec, Turcji, Portugalii, Hiszpanii i Włoch. W ramach powyższego
programu gościliśmy także 1 wykładowcę z Holandii i Szwecji, a 4 naszych pracowników
naukowych prowadziło zajęcia ze studentami w Finlandii, Francji, Holandii i Rumunii.
W ramach współpracy z Federation of European Cancer Societies zorganizowano po
raz 3 na terenie naszej uczelni Szkołę Letnią w zakresie Onkologii, w której wzięło udział 26
studentów z całej Europy.
Zintensyfikowano działania mające na celu zwiększenie naszego udziału w projektach
badawczych współfinansowanych przez UE tj. 7. Programu Ramowego UE. Nasza Uczelnia
złożyła 2 wnioski w ramach tego programu. Rozpoczęto prace na powołaniem Uczelnianego
Centrum Transferu Technologii oraz opracowano i złożono wniosek w ramach Programu
MNiSW „PATENT PLUS”. Jego akceptacja umożliwi nam sfinansowanie działań, których
efektem będzie opracowanie uczelnianego regulaminu wynalazczości. Pozyskano środki
finansowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na cykl szkoleń w zakresie
własności intelektualnej. Pierwsze szkolenie z tej serii odbyło się w kwietniu 2009.
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA
Działalność promocyjna w roku akademickim 2008/2009 obejmowała m.in.:
1. organizację i przeprowadzenie wystawy „Innowacje Uniwersytetu Medycznego”
w ramach Światowych Dni Innowacji, w dniach 28-29.09.2009 r. w Centrum
Kongresowo – Dydaktycznym ul. Przybyszewskiego 37 A.
2. promocję otwartych wykładów z medycyny we współpracy z Urzędem Miasta
Poznania, z prelekcjami prof. Tadeusza Malińskiego i dr. Jamesa Urbaniaka
3. organizację, promocję i przeprowadzenie XII Festiwalu Nauki i Sztuki , 27 maja
2009 r. Centrum Kongresowo – Dydaktyczne
4. organizację przekazu medialnego szkoleń laparoskopowych prof. Connora
Patrica Danaleya
5. organizację i przeprowadzenie Pikniku Akademickiego w ramach 90 – lecia
Akademickiego Poznania ( stoisko uczelni, porady lekarskie, opieka medyczna
całego pikniku zorganizowana przez ratowników medycznych z Akademickiego
Stowarzyszenia Medycyny Ratunkowej, pokaz ratownictwa medycznego,
występ chóru uczelnianego, bezpłatne badania mammograficzne, zbiórka krwi –
specjalny autobus do poboru krwi z Centrum Krwiodawstwa)
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6. organizację promocji przekazu medialnego powstania w USA Stowarzyszenia
Absolwentów UMP
7. przygotowanie i przeprowadzenie wystawy dorobku akademickiego UMP z
okazji Międzynarodowej Konferencji Klimatycznej w Poznaniu, na terenie MTP
8. współpracę promocyjną przy organizacji VIII finału akcji „Doktor Miś
Dzieciom”
9. organizacja promocji i przekazu medialnego XXIX Ogólnopolskich Mistrzostw
Polski Szkół Wyższych w Wędkarstwie Spławikowym
10. przygotowywanie i opracowywanie materiałów informacyjnych dla
ogólnopolskich informatorów dla maturzystów
ROZWÓJ KADRY NAUKOWEJ, ZATRUDNIENIE
W roku akademickim 2008/2009 rozwój kadry naukowej na wydziałach przedstawiał
się następująco:
Wydział Lekarski I
- 4 osobom nadano tytuł naukowy profesora
− 4 osoby mianowano na stanowisko profesora zwyczajnego
− 4 osób mianowano na stanowisko profesora nadzwyczajnego
− 5 osobom nadano stopień naukowy doktora habilitowanego
− 45 osobom nadano stopień naukowy doktora
− 55 osobom wszczęto przewody doktorskie
Wydział Lekarski II
− 2 osobom nadano tytuł naukowy profesora
− 2 osoby mianowano na stanowisko profesora zwyczajnego
− 4 osoby mianowano na stanowisko profesora nadzwyczajnego
− 7 osobom nadano stopień naukowy doktora habilitowanego
− 40 osobom nadano stopień naukowy doktora
− 71 osobom wszczęto przewody doktorskie
Wydział Farmaceutyczny
- 1 osobie nadano tytuł naukowy profesora
− 1 osobę mianowano na stanowisko profesora zwyczajnego
− 1 osobę mianowano na stanowisko profesora nadzwyczajnego
− 10 osobom nadano stopień naukowy doktora
− 16 osobom wszczęto przewody doktorskie
Wydział Nauk o Zdrowiu
− 2 osobom nadano tytuł naukowy profesora
− 1 osobę mianowano na stanowisko profesora zwyczajnego
− 2 osoby mianowano na stanowisko profesora nadzwyczajnego
− 2 osobom nadano stopień naukowy doktora habilitowanego
− 20 osobom nadano stopień naukowy doktora
- 8 osobom wszczęto przewody doktorskie

9

W sumie :
−
−
−
−
−
−

9 osobom nadano tytuł naukowy profesora
8 osób mianowano na stanowisko profesora zwyczajnego
11 osób mianowano na stanowisko profesora nadzwyczajnego
14 osobom nadano stopień naukowy doktora habilitowanego
115 osobom nadano stopień naukowy doktora
150 osobom wszczęto przewody doktorskie

Zatrudnienie
Liczba zatrudnionych pracowników ogółem
stan w dniu 30.09.2008 r.i stan w dniu 30.09.2009 r.
Lata
Grupy pracownicze

2008
etaty

–
–
–
–
–
–
–

nauczyciele akademiccy
1209,31
pracownicy nauk.-techn.
397,461
pracownicy inż.- tech.
------administracja
284,682
biblioteka
36,471
obsługa
207,841
lekarze zakładowi
5,00
Razem: 2140,765

%
2009/2008

2009
osoby

etaty

osoby

1251
413
------294
37
214
5
2214

1244,588
213,146
190,212
299,456
34,875
209,888
5,00
2197,165

1295
227
194
308
36
215
5
2280

103
----------105
96
101
100
----

Liczba zatrudnionych nauczycieli akademickich w przeliczeniu na etaty
stan na 30 września

Lata
Stanowiska
1. Profesorowie
w tym zwyczajni
nadzwyczajni
nadzwyczajni UM
2. Adiunkci ze stopniem dr hab.
Razem samodz. pracownicy nauki
4. Adiunkci
5. Asystenci
6. Starsi wykładowcy z dr
7. Starsi wykładowcy
8. Wykładowcy
9. Pozostali: lektorzy, instruktorzy
instruktor – nauczyciel zawodu
Razem nauczycieli:

2008
etaty
osoby
191,08
199
80,08
86
58,25
59
52,75
54
114,00
115
305,08
314

2009
etaty
osoby
189,00
200
79,75
88
58,25
59
51,00
53
115,108
117
304,108
317

%
2009/2008
99
100
100
97
101
100

202,75
496,48
106,75
30,50
26,50
41,25

204
518
108
30
27
50

207,00
511,90
116,08
34,50
24,50
46,50

210
536
118
34
25
55

102
103
109
113
92
113

1209,31

1251

1244,588

1295

103
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Liczba nauczycieli akademickich, którzy w roku akademickim 2008 - 2009
przeszli na emeryturę
Wyszczególnienie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Profesorowie zwyczajni
Profesorowie nadzwyczajni
Profesorowie UM
Doktorzy habilitowani
Doktorzy
Pozostali nauczyciele
Ogółem:

1.

Liczba
rok akademicki
2008
2009
9
2
----1
2
2
--------8
4
1
1
20
10

Razem
11
1
4
----12
2
30

Z porównania stanów zatrudnienia na dzień 30 września 2008 roku oraz
30 września 2009 roku wynika, iż nastąpił wzrost zatrudnienia ogółem
w etatach o 2,63% (w osobach o 2,98%). Wzrost ten nastąpił w grupach: nauczycieli
akademickich, administracji oraz obsługi.
Wzrost zatrudnienia w administracji jest wynikiem m.in. utworzenia Działu Obsługi
Funduszy Strukturalnych (4 nowe etaty) , zatrudnienia 4 osób w Dziale Inwestycji (3,50
nowego etatu),
Z ogólnej liczby zatrudnionych, w omawianych okresach, nauczyciele akademiccy
stanowili:
w 2008 roku – 56,50%
w 2009 roku – 56,80%.
ZMIANY ORGANIZACYJNE

W
roku akademickim 2008/2009 na wydziałach dokonano kolejnych zmian
organizacyjnych:
Wydział Lekarski I – utworzono: Pracownię Wideochirurgii Dziecięcej, Pracownię
Neurourologii i Urodynamiki, Pracownię Chorób Narządu Wzroku Wcześniaków, Pracownię
Badan Przesiewowych Słuchu
Wydział Lekarski II- utworzono: Pracownię Ultrasonografii Narządów Wydzielania
Wewnętrznego , Pracownię Technik Dentystycznych, Pracownię Nutrigenetyki, Pracownię
Medycyny Podróży,
Przekształcono: Klinikę Chorób Wewnętrznych i Diabetologii w Katedrę i Klinikę Chorób
Wewnętrznych i Diabetologii, Zakład Gerostomatologii w Klinikę Gerostomatologii.
Wydział Farmaceutyczny- utworzono: Niestacjonarne Podyplomowe Studium
Farmakoekonomiki, Marketingu i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej, Niestacjonarne
Podyplomowe Studium Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego
Wydział Nauk o Zdrowiu- utworzono: Klinikę Reumatologii i Rehabilitacji, Zakład
Fizjoterapii, Pracownię Biologii Molekularnej, Pracownię Biologii Rozrodu, Pracownię
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, Pracownię Medycznych Czynności Ratunkowych,
Pracownię Ratownictwa Specjalistycznego i Toksykologii Klinicznej, Pracownię Endoskopii
Ginekologicznej i Chirurgii Małoinwazyjnej, Pracownię Polisomnografii i Badań Snu Dzieci i
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Młodzieży, Pracownię Rehabilitacji Klinicznej, Pracownię Balneologii i Immunologii
Wysiłku,
Przekształcono: Katedrę i Klinikę Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji w Katedrę
Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji, Katedrę i Klinikę Zdrowia Matki i Dziecka w
Katedrę Zdrowia Matki i Dziecka, Pracownię Praktycznej Nauki Zawodu w Zakład
Praktycznej Nauki Położnictwa,
Z Katedry Ratownictwa Medycznego wyłączono Zakład Medycyny Ratunkowej
Utworzono: Podyplomowe Studium „ Klasyfikacja i Kodowanie Procedur Medycznych”.

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
Zakup i prenumerata materiałów bibliotecznych oraz dostęp do baz komputerowych
W roku 2008 księgozbiór Biblioteki powiększył się o 5500 woluminów, w tym 2714
pozyskanych w drodze zakupu, 2511 w formie darów i wymiany, 59 skryptów
z Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego oraz 216 w formie egzemplarza
obowiązkowego z Biblioteki Uniwersyteckiej. Wartość zakupu i darów wyniosła 311.977,11
zł.
Na liście prenumeraty znajdowało się 256 tytułów czasopism polskich i 221 tytułów
czasopism zagranicznych w wersji drukowanej oraz 10.388 tytułów czasopism w formie
elektronicznej. Z darów Biblioteka otrzymała 133 tytułów czasopism polskich i 48
zagranicznych.
Lista komputerowych baz bibliograficznych oraz baz wiedzy udostępnianych w sieci
akademickiej w roku 2008/2009 na podstawie umów licencyjnych obejmowała 24 pozycje.
Ponadto Biblioteka korzystała z dwóch baz: Cochrane Library i DynaMed udostępnianych
przez Agencję Oceny Technologii Medycznych na podstawie licencji krajowej.
Koszt prenumeraty czasopism drukowanych i elektronicznych wyniósł w 2008 roku
678.772,80 zł, a opłat licencyjnych na dostęp do baz bibliograficznych 105.066,80 zł.
Statystyka udostępniania
Statystyka czytelni Biblioteki Głównej na koniec roku akad. 2008/2009 17.331 czytelników,
którym udostępniono 14.270 książek i 13.900 czasopism w wersji drukowanej.
Wypożyczalnia miejscowa obsłużyła 10.998 czytelników, dokonując 42.888 wypożyczeń
i przyjmując 41.065 zwrotów wypożyczonych materiałów.
Wypożyczalnia zamiejscowa udostępniła innym bibliotekom 90 oryginalnych dokumentów
oraz 4624 kopii artykułów oraz sprowadziła dla własnych czytelników 19 dokumentów
oryginalnych i 3590 kopii artykułów.
W realizacji zamówień na kopie artykułów Biblioteka współpracuje z dwoma systemami
elektronicznego dostarczania dokumentów: z polskim systemem doc@med i niemieckim
SUBITO.
Biblioteka udostępnia znaczną część materiałów w formie dokumentów wtórnych. Są to
głównie kserokopie artykułów z czasopism i fragmentów wydawnictw zwartych. W minionym
roku akademickim zrealizowano 12.965 zleceń czytelników, obejmujących 121.436 stron
formatu A4.
Z elektronicznego systemu informacji Biblioteki Głównej korzystało około 250.000
użytkowników: 1818 osób za pośrednictwem terminali w czytelniach Biblioteki Głównej i
247.385 za pośrednictwem witryny internetowej.
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Obsługa procesów naukowych Uczelni
Biblioteka prowadzi prace usługowe dla zespołów badawczych oraz pracowników
naukowych, przygotowując tematyczne serwisy informacyjne, zestawy literaturowe, przeszukiwanie baz bibliograficznych. W roku 2008/2009 wykonywane były także zestawienia
tematyczne na indywidualne zamówienia użytkowników, które objęły następujące liczby
rekordów:
- Medline
2772
- baza GBL i UM Poznań
12516
- Science Citation Expanded
480
Wielokrotnie realizowano też zamówienia związane z poszukiwaniami internetowymi informacji bibliograficznych i faktograficznych.
Biblioteka w coraz szerszym zakresie wykonuje prace bibliometryczne. Wiosną br. po raz
pierwszy pracownicy Biblioteki uczestniczyli w weryfikacji danych bibliograficznych
zamieszczonych we wnioskach o fundusze na badania własne. W kwietniu 2009 r. Biblioteka
sporządziła ocenę bibliometryczną wszystkich jednostek naukowych Uniwersytetu za lata
2007-2008, która została wykorzystana przy rozdziale środków na działalność statutową.
W czerwcu przygotowana została dla wszystkich wydziałów Uniwersytetu analiza
bibliometryczna za 2008 w oprogramowaniu OPI, która obejmowała dane liczbowe dotyczące
dorobku naukowego z uwzględnieniem rodzajów publikacji i wartości wskaźników
bibliometrycznych. Analiza ta stanowi integralną część „Ankiety jednostki” sporządzanej
przez dziekanów na potrzeby Ministerstwa Nauki, będącej podstawą do uzyskania środków
finansowych na działalność naukową.
W 2009 roku w Bibliotece powołany został zespół specjalistów, który za zlecenie dziekanów
sporządza analizy bibliometryczne i zbiorcze oceny dorobku naukowego osób kandydujących
do awansu naukowego lub przystępujących do konkursów na stanowiska kierownicze.
Kontynuowane były prace związane z dokumentacją dorobku naukowego pracowników
Uczelni. Baza bibliograficzna PUBLIKACJE, obejmująca publikacje od roku 1991, zawierała
w końcu września br. ponad 66.000 rekordów i rejestrowała na bieżąco dorobek naukowy
wszystkich pracowników Uczelni. W ubiegłym roku do bazy tej wprowadzono ponad 5.000
nowych rekordów bibliograficznych.
Prowadzono również prace nad bazami bibliograficznymi rozpraw doktorskich
i habilitacyjnych (3202 rekordy) oraz prac magisterskich Wydziału Nauk o Zdrowiu (4070
rekordów) i Wydziału Farmaceutycznego (3128 rekordów).
Elektroniczny system ochrony księgozbioru
W ramach przygotowań zbiorów bibliotecznych do planowanej na przyszły rok
przeprowadzki do nowego obiektu Biblioteka wyposażona została w nowoczesny system
ochrony i kontroli księgozbioru. Jest to system RFID (ang. radio frequency identification),
charakteryzujący się tym, iż identyfikacja materiałów bibliotecznych odbywa się przy
pomocy fal radiowych. System ten pozwala przyspieszyć i usprawnić proces wypożyczeń
i zwrotów. Umożliwia prowadzenie automatycznego skontrum, a także ułatwia nadzór nad
obiegiem i porządkowaniem księgozbioru, co ma ogromne znaczenie w przypadku wolnego
dostępu do zbiorów.
Montaż dwóch stanowisk kodowania etykiet, posiadających wbudowaną pamięć i antenę,
wraz z oprogramowaniem zintegrowanym z funkcjonującym w Bibliotece systemem
bibliotecznym HORIZON, nastąpił w połowie czerwca 2008 r..
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DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W roku 2008/2009 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wydało
następujące pozycje:
I. Wydawnictwa z planu wydawniczego UM, zatwierdzone przez Senat:
1. Wydawnictwa naukowo-dydaktyczne (podręczniki i skrypty) – 35 pozycji.
2. Czasopisma:
– Nowiny Lekarskie – 8 numerów (w tym suplement)
– Pielęgniarstwo Polskie – 4 numery
– Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu – 9 numerów
– Dental Forum – 3 numery.
3. Wydawnictwa ciągłe:
– Biuletyn Informacyjny UM (na płytach CD) – 3 numery.
II. Wydawnictwa zlecone przez Kanclerza UM:

1. Wydawnictwa oprawione blokowo (książki):
– Rozprawy habilitacyjne – 21 pozycje
– Wydawnictwa konferencyjne, wspomnieniowe, informatory – 6 pozycji.
2. Wydawnictwa broszurowe:
– Gazeta Studentów UM „Puls UM” – 13 numerów
– Broszury konferencyjne, programy, materiały dydaktyczne – 29 pozycji.
3. Wydawnictwa akcydensowe – nieoprawione (listowniki, wizytówki, zaproszenia,
druki)
FINANSE UCZELNI
Działalność finansowa Uczelni za 2008 rok prowadzona była w oparciu o plan rzeczowofinansowy, zatwierdzony przez Senat, w którym uwzględniono przyznane dotacje z
Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W roku 2008 Uczelnia otrzymała dotacje na działalność dydaktyczną w wysokości
112.000.000 zł.
Dotacja przyznana przez Ministerstwo Zdrowia nie pokryła bieżących potrzeb
dydaktycznych Uczelni.
W 2008 roku przychody ogółem z działalności dydaktycznej wyniosły 149.569.482,42
zł.
w tym:
- dotacja podmiotowa z Ministerstwa Zdrowia
112000000,00
- środki na nagrody dla nauczycieli
51 628,40
- kształcenie obcokrajowców w języku polskim
311 138,95
- współpraca z UAM
256 822,50
- przewody doktorskie
45 170,00
- rezydenci
1 516 533,17
- powtarzanie roku
184 301,08
- dyplomy, legitymacje
193 530,88
- jednostki międzywydziałowe
721 430,38
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- kształcenie niestacjonarne
- kształcenie w języku angielskim
- kształcenie podyplomowe
- kursy
- II fakultet
- rekrutacja
- stypendia
- inne
Przychody działalności badawczej wyniosły, w
tym:
- działalność statutowa
- badania własne
- projekty badawcze
- umowna działalność naukowo-badawcza
- programy współfinansowane ze źródeł
zagranicznych
- dofinansowanie krajowe do projektów NMF/EOG
- projekty międzynarodowe

9 044 753,87
22 491 817,74
1 070 216,69
426 634,30
66 766,88
864 849,43
278 383,72
45 504,43
27 731987,22
9 403 819,12
2 337 520,51
8 272 793,73
6 263 218,22
1 036 843,31
54 622,24
363 170,09

Pozostałe przychody, w tym:
- skrypty
- zjazdy i konferencje
- pozostała działalność
- przychody ze sprzedaży towarów - Apteka
- przychody ze sprzedaży usług - Apteka
- przychody ze sprzedaży - Zarząd Inwestycji
- zmiana stanu produktów

7 119 747,85
143 669,92
815 277,26
2 303 506,01
3 088 857,95
2 910,00
557 925,01
207 601,70

Pozostałe przychody operacyjne
Przychody finansowe

7 777 714,07
3 218 471,80

Zysk w działalności badawczej osiągany jest tylko w pozostałych pracach i usługach
badawczych,ponieważ przychody badań statutowych, własnych i projektów badawczych
rozliczane są do wysokości poniesionych kosztów, a więc nie wpływają w sposób
bezpośredni na wynik finansowy Uczelni.
Koszty działalności Uczelni:
1. Koszty działalności operacyjnej
- amortyzacja
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia
- świadczenia na rzecz pracowników
- pozostałe koszty
- wartość sprzedanych towarów i materiałów
2. Pozostałe koszty operacyjne
3. Koszty finansowe

193300750,96
11 965 121,05
14 322 195,46
12 791 497,82
4 056 553,99
113816596,81
24 766 045,29
9 141 876,11
2 440 864,43
2 324 309,38
227 552,18

15

Uniwersytet Medyczny w roku 2008 łącznie z Apteką i Zarządem Inwestycji osiągnął
ujemny
wynik finansowy w wysokości 415.231,79 zł., z tego:
Uniwersytet Medyczny - strata
826 494,94
Apteka - zysk
143 147,03
Zarząd Inwestycji - zysk
268 116,12
DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA
Dział Spraw Socjalnych realizował swoją działalność na rzecz pracowników i ich
rodzin oraz emerytów i rencistów w zakresie:
A – zapomogi bezzwrotne
W roku akademickim 2008/2009 udzielono pomocy finansowej w formie
zapomóg bezzwrotnych:
- 56 pracownikom
- 69 emerytom i rencistom
Wysokość zapomogi wynosiła od 150 – 2.000 zł.
B – indywidualne konta osobiste, stanowiące indywidualną refundację
wypoczynku:
Z tej formy dofinansowania do wypoczynku skorzystało:
- 2.315 pracowników (wysokość kont osobistych: 2000 zł, 1850 zł, 1540 zł)
- 673 emerytów i rencistów (wysokość kont osobistych: 770 zł, 700 zł,
560 zł)
C – pożyczki mieszkaniowe:
Udzielono 268 pożyczek mieszkaniowych, w tym:
- 35 pracownikom na budowę domu, zakup mieszkania lub domu, spłatę
kredytu, uzupełnienie wkładu mieszkaniowego w wysokości
od 10.000 zł do 30.000 zł;
- 233 pracownikom na remont mieszkania lub domu od 2.000 do 8.000 zł.
W grudniu 2008 roku wypłacono ekwiwalent za świąteczne bony towarowe dla
pracowników, emerytów i rencistów.
Dział Spraw Socjalnych zorganizował wczasy dla pracowników w oparciu o bazę
własną, tj. Ośrodek Wypoczynkowy w Łazach i Ośrodek Wypoczynkowy w Sierakowie.
INWESTYCJE
INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W ROKU 2008

1.Przebudowa i remont kliniki chirurgii SPSK-2 w Poznaniu – cz.1 oddział A1 w
Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 49
Wykonano roboty budowlane i instalacyjne wraz z wyposażeniem
2. Modernizacja pracowni Diagnostyki Klinicznej Katedry i Kliniki Gastroenterologii
Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych
SPSK-2
w Poznaniu
przy
ul.
Przybyszewskiego 49
Wykonano roboty budowlane w pomieszczeniach laboratorium analitycznego
zlokalizowanego pod remontowanym oddziałem A1 Kliniki Chirurgii
3.Przebudowa budynku Ortopedii i Rehabilitacji Szpitala Ortopedycznego dla potrzeb
Centralnej Sterylizacji wraz z pracami towarzyszącymi, przy ul. 28 Czerwca 1956 nr
135/147
Wykonano roboty budowlane i instalacyjne
4.„Remont i przebudowa pomieszczeń Centrum Badań Kliniczno – Laboratoryjnych w
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SPSK-5”, przy ul. Szpitalnej 27/ 33
Wykonano roboty budowlane i instalacyjne
5. Przebudowa pomieszczeń Oddziału „C” Kliniki Psychiatrii i Pracowni Mikrobiologicznej
w Szpitalu im. K. Jonschera - cz.II Pracownia Mikrobiologii, przy ul. Szpitalnej 27/ 33
Wykonano roboty budowlane i instalacyjne
INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W ROKU 2009

1. Przebudowa i remont Kliniki Chirurgii SPSK-2 w Poznaniu – cz.2 oddział A2 przy ul.
Przybyszewskiego 49
Wykonano roboty budowlane i instalacyjne wraz z wyposażeniem.
2.I etap inwestycji – rozbudowa Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego - dobudowa
nowego skrzydła szpitala Oddziały Onkologiczne z Blokiem Operacyjnym przy ul.
Szamarzewskiego 82/84
Wykonano roboty budowlane – stan surowy
3.Rozbiórka budynku Studium Wychowania Fizycznego i Sportu wraz z łącznikami przy
ul. Marcelińskiej 25.
4.Centrum Kongresowo-Dydaktyczne II ETAP” w Poznaniu
przy ul. Przybyszewskiego/Rokietnicka
Wykonano II część budynku wraz z chodnikami i elementami małej architektury z zielenią.
W skład tej części wchodzą: Część biblioteczna i naukowa z salami wykładowymi oraz
kawiarnią i czytelniami, oraz pomieszczeniami zaplecza technicznego i socjalnego . Obiekt
wyposażony jest w instalacje wod.-kan. , c.o., wentylacji i klimatyzacji elektryczne i
teletechniczne sygnalizacji pożaru oraz audio-wizualne. Przekazywana część wyposażona jest
w dwa dźwigi osobowe, węzeł cieplny oraz stację transformatorową 15/04kV.
PROWADZONE INWESTYCJE

1.„Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu” przy ulicy Rokietnickiej
Obecnie realizowany jest I etap tj. :
- skrzydło zachodnie i północne [skrzydło B] –obejmujące pomieszczenia w trakcie
zachodnim i północnym
- skrzydło wschodnie [skrzydło C] – obejmujące pomieszczenia w trakcie wschodnim
Termin realizacji I etapu to 16.07.2012.
2.„Centrum Kongresowo-Dydaktyczne
Rokietnickiej

przy zbiegu ul. Przybyszewskiego i ul.

Obecnie realizowane jest wyposażenie w meble części bibliotecznej.
3.„Dom studencki z usługami sportu na parterze” w Poznaniu
przy ul. Rokietnickiej,
Obecnie realizowany jest I etap tj. stan surowy + elewacja
Termin realizacji I etapu 30.04.2010
4.„Rozbudowa SPSK nr 1 – dobudowa skrzydła szpitala związane z przeniesieniem
Oddziałów Onkologicznych z ulicy Długiej” w Poznaniu
przy ul. Szamarzewskiego 82/84
Obecnie realizowany jest stan wykończeniowy
Termin realizacji 01.10.2011
5.„Modernizacja Oddziału Klinicznego Chirurgii UM SPSK-2” w Poznaniu przy ul.
Przybyszewskiego 9
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Obecnie realizowany jest pododdział pooperacyjny z częścią socjalną.
Termin realizacji 30.12.2010
6. „Przebudowa chodnika pomiędzy budynkiem Optometrii a Domem
Studenckim Eskulap wraz z przebudową placu manewrowego na terenie
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”
Termin realizacji do końca listopada 2009r.
PROJEKTOWANE INWESTYCJE

1.„Zachodnie Centrum Chorób Serca I Naczyń” w Poznaniu przy zbiegu
ul. Bukowskiej, ul. Polnej i ul. Rokietnickiej
Obecnie przygotowywany jest do realizacji:
- I etap, który obejmuje Klinikę Kardiologii, Klinikę Kardiochirurgii, Klinikę
Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
- II etap, który obejmuje Klinikę Chorób Metabolicznych i Cukrzycy, Klinikę
Nadciśnienia Tętniczego, Klinikę Intensywnej Terapii i Anestezjologii, Zakład
Farmakologii Klinicznej, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Aptekę Szpitalna i
Poradnie Przyszpitalne
Termin realizacji:
- I etap pierwsza połowa 2014 roku
- II etap pierwsza połowa 2015 roku
2.„Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu” przy ulicy Rokietnickiej,
Obecnie przygotowywany jest do realizacji II etap tj. :
- skrzydło południowe [skrzydło A] – obejmujące ukośnie usytuowany hall wejściowy
/w narożniku południowo – zachodnim/ wraz z traktem południowym,
Termin realizacji II etapu to 16.07.2012.
3.„Dom studencki z usługami sportu na parterze” w Poznaniu
przy ul. Rokietnickiej, na działce nr 9/1
Obecnie przygotowywany jest do realizacji:
- II etap tj. realizacja stanu wykończeniowego
Termin realizacji II etapu to 31.08.2010
4.„Rozbudowa Oddziału Neonatologii Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego
w Poznaniu” przy ul. Polnej.
Obecnie przygotowywany jest przetarg na realizację w/w zadania.
Termin realizacji to koniec roku 2011.
5.„Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na potrzeby Oddziału Anestezjologii i
Intensywnej Terapii – Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu” przy ul.
Długiej 1/2.
Obecnie przygotowywany jest przetarg na realizację w/w zadania.
Termin realizacji to koniec roku 2011.
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REMONTY
W roku akademickim 2008/2009 wykonano remonty za łączną kwotę 8 641 967,14 zł.
Wyremontowano między innymi następujące obiekty:
1. Wymiana tablic elektrycznych w portierni Collegium Anatomicum
2. Remont Sali Koskowskiego Collegium Chemicum
3. Remont instalacji gazow. i sanitariatu w K i Z Toksykologii
4. Remont obiektów przy ul. Rokietnickiej i Marcelińskiej
5. Modernizacja budynku-remont kompleksowy przy ul. Jackowskiego- III etap
6. Remont sali ćwiczeń w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego
7. Remont korytarza przy Dziekanacie WL I
8. Remont pomieszczeń, sali ćwiczeń, klatki schodowej ul. Święcickiego6
9. Zmiana organizacji ruchu, ze zmianą nawierzchni, oznakowania, ul. Dąbrowskiego
10.Remont pomieszczeń Katedry Genetyki Medycznej
11. Remont w budynku przy ul. Smoluchowskiego 11
12. Remont w DS. „Eskulap” (m. in. termomodernizacja, monitoring)
13. Przebudowa segmentów w DS. „Hipokrates”
14. Remont pomieszczeń w DS. „Wawrzynek”
15. Malowanie pokoi w DS. „ Aspirynka”
16. Prace remontowe w OW Łazy i Sieraków, Chata Jagoda .

Rektor
prof. dr hab. Jacek Wysocki
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