nr 172/ 2010
Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
z dnia 29 grudnia 2010 roku
w sprawie oceny i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uczelni
w roku akademickim 2009/2010
Senat działając na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1355 z póź. zm.) oraz § 37 ust. 1 pkt 8 Statutu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uchwala, co następuje:

§1
Senat pozytywnie ocenia działalność Uczelni w roku akademickim 2009/2010 i zatwierdza
roczne sprawozdanie z działalności Uczelni.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor
prof. dr hab. Jacek Wysocki

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
im. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010

Rok akademicki 2009/2010 to rok jubileuszy, ważnych dla naszej Uczelni.
W dniach 17-18 czerwca 2010 obchodzono uroczystość 90-lecia Wydziału
Farmaceutycznego. Z tej okazji odbyła się Konferencja Naukowa ,,Postęp w ocenie jakości
substancji i produktów leczniczych”.
Natomiast w dniach 25-26 czerwca 2010 roku swoje XXXV-lecie obchodził Wydział Nauk
o Zdrowiu. Odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyzwania naukowe
i dydaktyczno-organizacyjne Wydziałów Nauk o Zdrowiu w Polsce”.
W obu uroczystościach udział wzięło wielu zaproszonych gości, zarówno z kraju jak
i z zagranicy.
Rok akademicki 2009/2010 to również rok, w którym prowadzono szereg inwestycji
o kluczowym znaczeniu dla Uczelni. Dzięki funduszom z Unii Europejskiej kontynuowano
prace przy budowie Uniwersyteckiego Centrum Biologii Medycznej. Wyremontowano
i wyposażono 10 sal dydaktycznych.. Swoja nową siedzibę otrzymało Studium Języków
Obcych. W okresie wakacyjnym Biblioteka Główna przeniosła się do Centrum KongresowoDydaktycznego, aby z początkiem nowego roku akademickiego rozpocząć działalność
w nowocześnie wyposażonych pomieszczeniach.
Powstał nowy dom studencki „Karolek”, który został oddany do użytku z początkiem roku
akademickiego 2010/2011. Z Agencji Nieruchomości Rolnych Uczelnia otrzymała działkę
przy ul. Karpia o powierzchni 7ha przeznaczoną na budowę obiektów dydaktycznonaukowych dla Wydziału Farmaceutycznego i Wydziału 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 2009/2010.
KSZTAŁCENIE
W roku akademickim 2009/2010 na czterech wydziałach i jedenastu kierunkach studiów
stacjonarnych oraz dziewięciu kierunkach studiów niestacjonarnych kształciło się łącznie
studentów: 8170
w tym:
- Polaków na studiach stacjonarnych
- 4580
- Polaków na studiach niestacjonarnych - 2560
- obcokrajowców - 1030 ( w tym 989 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 na dzień 30.11.2009)
Kierunek studiów

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Lekarski

1231

233

CNJA

677

-

Inni obcokrajowcy

25

-

Lekarsko-Dentystyczny

364

116

CNJA

274

-

9

-

44

37

I stopnia

38

-

II stopnia

25

-

magisterskie

19

-

Farmacja

777

78

CNJA

28

-

Inni obcokrajowcy

Techniki dentystyczne
Studia I stopnia

Biotechnologia

Inni obcokrajowcy

Analityka medyczna

5

-

158

Kosmetologia
Studia I stopnia

72

Studia II stopnia

93
160

Pielęgniarstwo
Studia I stopnia

234

304

Studia II stopnia

151

436

Studia I stopnia

206

34

Studia II stopnia

155

228

Studia I stopnia

213

126

Studia II stopnia

124

151

Położnictwo

Zdrowie Publiczne

Inni obcokrajowcy

1

Fizjoterapia
Studia I stopnia

252

175

Studia II stopnia

144

194

CNJA

10

-

Inni obcokrajowcy

2

-

Studia I stopnia

133

3

Studia II stopnia

31

Dietetyka

Ratownictwo medyczne
I stopnia

113

113

Studia I stopnia

85

61

Studia II stopnia

11

17

Elektroradiologia

RAZEM

5610

2560

W roku akademickim 2009/2010 studia ukończyło:
324 lekarzy
w tym:
- 109 osoby studiujące w języku angielskim: w programie 4-letnim - 70
w programie 6-letnim - 39
4 obcokrajowców
127 lekarzy dentystów

w tym:
- 39 osoby studiujące w języku angielskim w programie 5 letnim
144 magistrów farmacji
w tym:
- 5 osób studiujących w języku angielskim w programie 5-letnim farmacja
3 obcokrajowców
29 magistrów analityki medycznej
Studia stacjonarne I stopnia
14 osób z tytułem licencjata - biotechnologia
34 osób z tytułem licencjata - dietetyka
28 osób z tytułem licencjata - elektroradiologia
77 osób z tytułem licencjata - pielęgniarstwo
60 osób z tytułem licencjata - położnictwo
65 osoby z tytułem licencjata - fizjoterapia
39 osób z tytułem licencjata – zdrowie publiczne
31 osób z tytułem licencjata – ratownictwo medyczne
13 osób z tytułem licencjata – techniki dentystyczne
6 osób z tytułem licencjata – zdrowie publiczne, specj. higiena dentystyczna
11 osoby z tytułem licencjata - kosmetologia
Studia niestacjonarne I stopnia
6 osób z tytułem licencjata – elektroradiologia
182 osób z tytułem licencjata – pielęgniarstwo
50 osoby z tytułem licencjata – fizjoterapia
33 osób z tytułem licencjata – położnictwo
31 osób z tytułem licencjata – zdrowie publiczne
31 osób z tytułem licencjata – ratownictwo medyczne
7 osób z tytułem licencjata – techniki dentystyczne
23 osób z tytułem licencjata - kosmetologia
Studia stacjonarne II stopnia
11 magistrów biotechnologii
65 magistrów fizjoterapii
46 magistrów zdrowia publicznego
63 magistrów pielęgniarstwa
53 magistrów położnictwa

Studia niestacjonarne II stopnia
44 magistrów kosmetologii
89 magistrów pielęgniarstwa
66 magistrów fizjoterapii
55 magistrów zdrowia publicznego
60 magistrów położnictwa
Łącznie absolwentów - 1917

Pomoc stypendialna
W roku akademickim 2009/2010 przyznano:
-

stypendia socjalne
582
stypendia naukowe
806
stypendia Ministra Zdrowia
9
stypendia dla osoby niepełnosprawnej 77
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 Gazetki „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
- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
- Międzynarodowe Stowarzyszenie Inżynierii Farmaceutycznej- Oddział Poznań
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 2010/2011
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, maturą europejską /EB/ 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
W lutym 2010 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 2010/2011 przyjęto: 2401 osób
w tym:
- 1002 na studia stacjonarne pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie
- 594 na studia niestacjonarne pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie
- 384 na studia stacjonarne drugiego stopnia
- 421 na studia niestacjonarne drugiego stopnia
Na I rok studiów przyjęto 220 obcokrajowców:
- Centrum Nauczania w Języku Angielskim:
212 osoby
Lekarski program 6-letni
- 78 osób
Lekarski program 4-letni
- 73 osoby

Lekarsko-Dentystyczny 5-letni
Farmacja program 6 letni
Fizjoterapia program 3-letni
- Studia dla cudzoziemców w języku polskim: 8 osób
Wydział Lekarski I
Wydział Farmaceutyczny

- 47osoby
- 3 osób
- 11 osób
- 7 osób
- 1 osoba

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE
W 2009 roku Oddział Kształcenia Podyplomowego Wydziału Lekarskiego II
kontynuował organizację obowiązkowych kursów dla lekarzy i lekarzy dentystów
specjalizujących się według nowego jednostopniowego systemu kształcenia. 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 obowiązkowych kursów specjalizacyjnych Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego w Warszawie.
W 2009 roku pozytywną opinię Konsultanta Krajowego oraz akredytację Centrum
Kształcenia Podyplomowego w Warszawie uzyskało 194 kursów specjalizacyjnych.
Przewidywany koszt wszystkich zaplanowanych kursów wyniósł 643 176zł 48gr.
Z zaplanowanych kursów w 2009 roku zostało z różnych przyczyn organizacyjnych
odwołanych 6 kursów. Ostatecznie zrealizowano 187 kursów, których łączny koszt wyniósł
579 923zł 71gr. Prawie wszystkie kursy zostały pokryte z funduszu dydaktycznego
przeznaczonego na kształcenie podyplomowe, a tylko kilka z nich przeprowadzono
nieodpłatnie w ramach pensum dydaktycznego. W szkoleniach tych wzięło udział łącznie
2489 lekarzy i dentystów. W ogólnej liczbie 187 przeprowadzonych kursów jest 5 kursów dla
lekarzy deficytowych specjalności w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”.
Szkolenia te są refundowanie przez Unię Europejską. Wzięło w nich udział 78 osób.
W 2010 roku przeprowadzono i planuje się do końca roku przeprowadzenie w sumie
186 kursów podyplomowych, w tym 8 kursów dla lekarzy deficytowych specjalności
w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Przewiduje się, że we wszystkich
powyższych kursach w sumie weźmie udział ok. 2840 uczestników. Szacunkowy koszt
wyniesie ok. 700.000zł.
Przy Oddziale Kształcenia Podyplomowego działa od 2007 roku Podyplomowe
Niestacjonarne Studium Metodologii Badań Naukowych, które przygotowuje doktorantów
do przyszłej obrony pracy doktorskiej.
W 2009 roku, który był trzecim roku działalności Studium przyjęto 63 uczestników.

Na czwarty cykl zajęć Studium w 2010 roku zakwalifikowano 79 uczestników
i 2 wolnych słuchaczy.
Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego przeprowadziło:
- 23 kursy ze specjalizacji aptecznej, w których wzięło udział 409 uczestników,
- 18 kursów ze specjalizacji klinicznej, w których wzięlo udział 216 uczestników
- 47 kursów z kształcenia ciągłego dla farmaceutów, w których wzięło udział 1457
uczestników
W ramach specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych przeprowadzono 34 kursy, w których
wzięło udział 157 uczestników.
Studia podyplomowe
Niestacjonarne Studium Kształcenia Podyplomowego w zakresie Analityki Medycznej - 64
słuchaczy
Podyplomowe Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej-45 słuchaczy
Studium Podyplomowe Optometrii- 35 słuchaczy
Podyplomowe Studium Przygotowania Pedagogicznego w zakresie Analityki Medycznej 29
słuchaczy,
Podyplomowe Studium Arteterapii – 22 słuchaczy
Podyplomowe Studium Koderów i Klasyfikacji Medycznych 17 słuchaczy
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA 2009/2010
Prace badawcze realizowane w Uczelni w roku 2009/2010 finansowane przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawia poniższa tabela:
Rodzaj tematów badawczych

liczba

Granty

95

Zadania badawcze

355

Badania Własne

181

Badania Międzyuczelniane
(UM-UAM; UM-PP, UM-UE, UM-UP)

10

Studenckie

26

Inne (prace i usługi badawcze)

37

Należy podkreślić, że wzrasta zainteresowanie pracowników Uczelni składaniem wniosków
do Ministerstwa Nauki.
Środki finansowe na działalność statutową (naukową) były przydzielane na podstawie decyzji
Ministerstwa Nauki na poszczególne Wydziały, a w ramach Wydziału na jednostki
organizacyjne.
Podstawą przyznania środków finansowych było sprawozdanie z działalności naukowej
jednostki i liczba uzyskanych punktów.
Zgodnie z przyjętymi przez Senat Uczelni zasadami rozdziałem funduszy statutowych
zajmują się Dziekani Wydziałów.
Natomiast fundusze na badania własne, przyznane decyzją Ministerstwa Nauki, 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 z Politechniką Poznańską, Uniwersytetem
Przyrodniczym, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetem
Ekonomicznym. Realizowanych jest 13 projektów badań międzyuczelnianych.
Uczelnia co roku występuje z wnioskami (do Ministerstwa Nauki) na dofinansowanie
inwestycji budowlanych lub zakupu aparatury badawczej. W 2009r. wystąpiono z 9
wnioskami, akceptację uzyskały 2 wnioski o zakup aparatury oraz 1 na sfinansowanie
inwestycji budowlanej. Jednostki uczelni występują również o fundusze na zakup aparatury
do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale 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 realizował i kontynuuje program zdrowotny pt.
„Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i
powikłań wad rozwojowych i chorób płodu…”
Minister Zdrowia przyznał nauczycielom akademickim w roku 2009 – 3 nagrody
indywidualne i 3 zespołowe za osiągnięcia naukowe i 1 nagrodę zespołową za osiągnięcia
dydaktyczne. Nagrody rektorskie za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne oraz organizacyjne w
2009r. otrzymało 208 osób.
W roku 2009 dwom nauczycielom akademickim naszej uczelni przyznano stypendia naukowe
Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Dwie osoby otrzymały 3-letnie Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego dla
Młodych Naukowców.
W dziedzinie kardiologii laureatem programu TEAM – FNP na najlepszy zespół badawczy
został Pan dr hab. Przemysław Guzik.
W dziedzinie onkologii laureatem programu HOMING PLUS – FNP, zachęcający młodych
uczonych do podjęcia pracy badawczej w Polsce został Pan dr Mirosław Szczepański.
Laureatem Konkursu (programu stypendialnego) „Zostańcie z nami” ogłoszonego przez
„Politykę” został Pan dr hab. Krzysztof Książek.
W czerwcu 2010 roku przeprowadzono rekrutację na stacjonarne studia doktoranckie. Do
egzaminów przystąpiło 47 kandydatów. Na I rok studiów przyjęto 30 osób.
Na studia doktoranckie niestacjonarne (płatne) rekrutację przeprowadzono we wrześniu 2010
i przejęto 2 osoby.
Obecnie w Uczelni studia doktoranckie odbywają 182 osoby: na studiach stacjonarnych 130
osób, w tym 12 osób bez świadczeń stypendialnych, na studiach niestacjonarnych 52 osoby w
tym 6 płatnych.
Stypendia doktorskie i habilitacyjne przyznawane są na rok kalendarzowy. W 2010 roku
stypendium doktorskie pobierały 22 osoby, natomiast stypendia habilitacyjne pobierało 11
pracowników.
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
W roku 2009 uczelnia systematycznie rozwijała i pogłębiała współpracę zagraniczną z
instytucjami, z którymi kontakty utrzymujemy od wielu lat.
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
studentów
− Medyczny Uniwersytet w Witebsku
W okresie wakacyjnym gościliśmy także studentów z powyższych uczelni.
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 1 student i 2
pracowników obu Wydziałów Lekarskich naszej uczelni, odbyło wizyty studyjne w
Edynburgu.
Podpisano nowe umowy o współpracy z:
1. University of Montreal, Quebek, Canada
2. Federal University of Parana, Brazylia
3. Kharkiv National Medical University, Ukraina
4. Ternopil State Medical University, Ukraina

W ramach tych 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 750 razy.
Gościliśmy 45 przedstawicieli zagranicznych instytucji, którzy przyjechali do nas na
zaproszenie władz i poszczególnych jednostek uczelni.
W ramach kontynuacji programu edukacyjnego Erasmus na część studiów lub
praktyki za granicę wyjechało 66 studentów wszystkich wydziałów, natomiast w naszej
uczelni uczyło się 34 studentów z Francji, Niemiec, Turcji, Portugalii, Hiszpanii i Włoch. W
ramach powyższego programu gościliśmy 2 wykładowców z Niemiec, 3 naszych
pracowników naukowych prowadziło zajęcia ze studentami w Holandii i Niemczech, a 2
odbyło tygodniowe szkolenia w Wielkiej Brytanii.
W ramach współpracy z Federation of European Cancer Societies zorganizowano po
raz 4 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
rozpoczęła realizację 3 nowych projektów jako partner w międzynarodowym konsorcjum.

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA
Działalność promocyjna w roku akademickim 2009/2010 obejmowała m.in.:
−
−
−
−

udział w XIII Festiwalu Nauki i Sztuki, kwiecień 2010 r.w siedzibie PAN
udział w Targach Edukacyjnych – luty 2010 r.
współpracę z Redemptoris Missio
szereg działań informacyjno – promocyjnych związanych z jubileuszem UMP,
współpracę z Urzędem Miasta przy realizacji kampanii Akademicki Poznań
− współpracę z organizatorami kampanii Dawca.pl – Bądź świadomym dawcą
narządów

ROZWÓJ KADRY NAUKOWEJ, ZATRUDNIENIE
W roku akademickim 2009/2010 rozwój kadry naukowej na wydziałach przedstawiał
się następująco:
Wydział Lekarski I
- 6 osobom nadano tytuł naukowy profesora
− 1 osobę mianowano na stanowisko profesora zwyczajnego
− 3 osoby mianowano na stanowisko profesora nadzwyczajnego
− 3 osobom nadano stopień naukowy doktora habilitowanego
− 47 osobom nadano stopień naukowy doktora
− 54 osobom wszczęto przewody doktorskie
Wydział Lekarski II
− 2 osobom nadano tytuł naukowy profesora
− 6 osób mianowano na stanowisko profesora zwyczajnego
− 8 osób mianowano na stanowisko profesora nadzwyczajnego
− 7 osobom nadano stopień naukowy doktora habilitowanego
− 47 osobom nadano stopień naukowy doktora
− 74 osobom wszczęto przewody doktorskie
Wydział Farmaceutyczny
− 2 osoby mianowano na stanowisko profesora zwyczajnego
− 1 osobie nadano stopień naukowy doktora habilitowanego
− 13 osobom nadano stopień naukowy doktora
− 19 osobom wszczęto przewody doktorskie
Wydział Nauk o Zdrowiu
− 1 osobie nadano tytuł naukowy profesora
− 3 osoby mianowano na stanowisko profesora zwyczajnego
− 3 osobom nadano stopień naukowy doktora habilitowanego
− 14 osobom nadano stopień naukowy doktora
- 63 osobom wszczęto przewody doktorskie

Łącznie:

−
−
−
−

9 osobom nadano tytuł naukowy profesora
12 osób mianowano na stanowisko profesora zwyczajnego
11 osób mianowano na stanowisko profesora nadzwyczajnego
14 osobom nadano stopień naukowy doktora habilitowanego

− 121 osobom nadano stopień naukowy doktora
− 210 osobom wszczęto przewody doktorskie

Liczba zatrudnionych pracowników ogółem stan w dniu 30.09.2009r.
i stan w dniu 30.09.2010r.
Lata

%

2009

Grupy pracownicze

2010/2009

2010

etaty

osoby

etaty

osoby

–

nauczyciele akademiccy

1244,588

1295

1263,055

1308

101

–

pracownicy nauk.-techn.

213,146

227

196,896

206

91

–

pracownicy inż.- tech.

190,212

194

208,227

214

110

–

administracja

299,456

308

316,527

326

106

–

biblioteka

34,875

36

36,375

37

103

–

obsługa

209,888

215

216,888

223

104

–

lekarze zakładowi

5,00

5

5,00

5

100

2280

2242,968

2319

----

Razem: 2197,165

Liczba zatrudnionych nauczycieli akademickich w przeliczeniu na etaty
stan na 30 września
Lata
2009
Stanowiska
1. Profesorowie
w tym zwyczajni
nadzwyczajni
nadzwyczajni UM
2. Adiunkci dr hab.

%

2010

etaty

osoby

etaty

osoby

2010/2009

189,00

200

188,25

197

100

79,75
58,25
51,00
115,108

88
59
53
117

89,00
54,75
44,50
122,071

95
56
46
125

112
94
87
106

304,108

317

310,321

322

102

207,00

210

242,75

246

117

Razem samodz. pracownicy nauki
4. Adiunkci

5. Asystenci

511,90

536

463,901

484

91

6. Starsi wykładowcy z dr

116,08

118

126,583

128

109

7. Starsi wykładowcy

34,50

34

35,50

35

103

8. Wykładowcy

24,50

25

36,25

38

148

55

47,75

55

103

1295

1263,055

1308

102

9. Pozostali: lektorzy, instruktorzy 46,50
instruktor – nauczyciel zawodu
Razem nauczycieli: 1244,58
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Liczba nauczycieli akademickich, którzy w roku akademickim 2009 - 2010
przeszli na emeryturę
Liczba
Wyszczególnienie

rok akademicki

Razem

2009

2010

1. Profesorowie zwyczajni

2

5

7

2. Profesorowie nadzwyczajni

1

1

2

3. Profesorowie UM

2

-----

2

-----

-----

-----

5. Doktorzy

4

2

6

6. Pozostali nauczyciele

1

2

3

10

10

20

4. Doktorzy habilitowani

Ogółem:

1. Z porównania stanów zatrudnienia na dzień 30.09.2009r. oraz 30.09.2010r. wynika, iż
nastąpił wzrost zatrudnienia ogółem w etatach o 2,08% (w osobach o 1,71%). Wzrost ten
dotyczy głównie grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Wzrost
zatrudnienia w administracji o 5,70% (tj. 17 etatów) jest wynikiem m.in. utworzenia

3

nowych etatów w Domu Studenckim Karolek, 4 nowych etatów w dziekanatach (1 etat
Dziekanat WLI, 2 etaty Dziekanat WLII, 1 etat Dziekanat WF), utworzenia nowych etatów w
Dziale Technicznym (1,00), Dziale Obsługi Funduszy Strukturalnych (1,00),

Dziale

Informatyki (1,00), Dziale Badań Naukowych (1,00), Dziale Inwestycji (1,00), Dziale Spraw
Studenckich - Chór (0,5),

w Centrum Nauczania w Języku Angielskim (1,00)

oraz

utworzenia stanowiska ds. Planowania Zajęć Dydaktycznych w Uczelni (1,00) oraz
stanowiska ds. Ochrony Informacji Niejawnych (0,5).

W grupie pracowników obsługi

wzrost zatrudnienia o 3,34% wynika z utworzenia 7 nowych etatów (5 etatów w Domu

Studenckim Karolek, 1 etat w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej, 1 etat w Dziale
Administracyjno - Gospodarczym).
2. Z ogólnej liczby zatrudnionych, w omawianych okresach, nauczyciele akademiccy
stanowili:
w 2009 roku – 56,80%
w 2010 roku – 56,40%

ZMIANY ORGANIZACYJNE
W roku akademickim 2009/2010 dokonano kolejnych zmian organizacyjnych:
Wydział Lekarski I
utworzono:
- Pracownię Badań Komórkowych i Molekularnych, Pracownię Profilaktyki Uzależnień,
przekształcono:
- Katedrę i Zakład Patomorfologii Klinicznej w Katedrę Patomorfologii Klinicznej, a
wchodzącą jej skład Pracownię Morfometrii i Przetwarzania Obrazów Medycznych w Zakład
Bioinformatyki i Biologii Obliczeniowej,
- Klinikę Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego w: Klinikę Endokrynologii i
Reumatologii Dziecięcej oraz Klinikę Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego,
zmieniono nazwę:
-Katedry i Kliniki Reumatologiczno – Rehabilitacyjnej i Chorób Wewnętrznych na Katedrę
i Klinikę Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
zliwidowano:
Pracownię Diagnostyki Immunologicznej, Pracownię Immunologii Komórkowej, Pracownię
Immunochemii, Pracownię Cytometrii Przepływowej
Wydział Lekarski II
utworzono:
-Pracownię Chorób Przyzębia, Pracownię Stomatologii Społecznej, Pracownię Chorób
Metabolicznych Kości, Pracownię Zaburzeń Identyfikacji Płci, Pracownię Ergonomii,
przekształcono:
- Katedrę i Zakład Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej w Katedrę Biomateriałów
i Stomatologii Doświadczalnej, w wchodzącą w jej skład Pracownię Technik Dentystycznych
w Zakład Technik i Technologii Dentystycznych
zlikwidowano Pracownię Oceny Kosmetyków

Wydział Farmaceutyczny
utworzono:
-Pracownię Farmakogenetyki Doświadczalnej
Wydział Nauk o Zdrowiu
utworzono:
- Studium Podyplomowe w Zakresie Neurologopedii Klinicznej
zmieniono nazwę:
-Studium Przygotowania Pedagogicznego na Podyplomowe Studium Przygotowania
Pedagogicznego w Zakresie Dydaktyki Medycznej
zlikwidowano: Katedrę Ratownictwa Medycznego wraz z działającymi w jej strukturze
pracowniami

Jednostki Ogólnouczelniane
utworzono:
-Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia,
-Centrum Symulacji Medycznej
Jednostki Międzywydziałowe
zmieniono:
- nazwę Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych na Studium Języków Obcych
-w Centrum Nauczania w Języku Angielskim utworzono: Sekcję e-learning, Sekcję Symulacji
Medycznej

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ

Zakup i prenumerata materiałów bibliotecznych oraz dostęp do baz komputerowych
W roku akademickim 2009/2010 księgozbiór Biblioteki powiększył się o 4700 woluminów,
w tym 1922 pozyskanych w drodze zakupu, 1498 w formie darów i wymiany, 47 tytułów

skryptów (1123 egz.) z Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego oraz 157
w formie egzemplarza obowiązkowego z Biblioteki Uniwersyteckiej. Wartość zakupu i darów
wyniosła 253.151,50 zł.
Na liście prenumeraty znajdowało się 261 tytułów czasopism polskich i 216 tytułów
czasopism zagranicznych w wersji drukowanej oraz 10.760 tytułów czasopism w formie
elektronicznej w ramach konsorcjów bibliotecznych. Z darów Biblioteka otrzymała 141
tytułów czasopism polskich i 40 zagranicznych.
Lista komputerowych baz bibliograficznych oraz baz wiedzy udostępnianych w sieci
akademickiej w roku 2009/2010 na podstawie umów licencyjnych obejmowała 26 pozycji.
Koszt prenumeraty czasopism drukowanych i elektronicznych wyniósł w 2009 roku
750.735,70 zł, a opłat licencyjnych na dostęp do baz bibliograficznych 108.775,00 zł.

Dostęp do zbiorów i informacji bibliograficznych
W okresie sprawozdawczym Biblioteka Główna i jej dwie filie pracowały nadal w systemie 2zmianowym: Biblioteka Główna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-22.00 i w
soboty w godzinach 8.00-15.00.Biblioteka Główna prowadziła nieprzerwaną działalność w
budynku na ul. Parkowej do końca lipca. Od sierpnia do 10 września obsługa użytkowników
prowadzona była w wypożyczalni i czytelni naukowej.
Filia Nr 1 w Szpitalu Klinicznym Nr 1 Przemienienia Pańskiego dostępna była od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00, a Filia Nr 2 w Szpitalu Klinicznym Nr 2 im.
H. Święcickiego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-24.00 i w soboty oraz w
niedziele 10.00-16.00. Biblioteki wydziałowe i pozostałe biblioteki specjalistyczne dostępne
były w godzinach uzgodnionych z kierownikami jednostek Uczelni, z którymi są związane.
Bez ograniczeń czasowych (przez całą dobę 7 dni w tygodniu) dostępna była witryna
Biblioteki Głównej, która zapewnia dostęp do katalogów bibliotecznych, baz
bibliograficznych oraz umożliwia korzystanie z czasopism elektronicznych i usług
informacyjnych.
W Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej (WBC), która jest środowiskowym repozytorium
poznańskich uczelni, umieszczono do końca minionego roku akademickiego 376 rozpraw
doktorskich i habilitacyjnych obronionych w naszym Uniwersytecie.
Statystyka udostępniania

Statystyka czytelni Biblioteki Głównej na koniec roku akad. 2009/2010 obejmuje 12.889
czytelników, którym udostępniono 12.041 książek i 11.128 czasopism w wersji drukowanej.
Wypożyczalnia miejscowa obsłużyła 9.856 czytelników, dokonując 41.799 wypożyczeń i
przyjmując 41.026 zwrotów wypożyczonych materiałów.
Wypożyczalnia zamiejscowa udostępniła innym bibliotekom 77 oryginalnych dokumentów
oraz 3.716 kopii artykułów oraz sprowadziła dla własnych czytelników 20 dokumentów
oryginalnych i 3.648 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 13.704 zleceń czytelników, obejmujących 128.729 stron
formatu A4.
Z elektronicznego systemu informacji Biblioteki Głównej za pośrednictwem terminali w
czytelniach korzystało 1591 osób.
Szkolenia dla studentów i doktorantów
Biblioteka przeprowadziła szkolenia wstępne z zakresu „Przysposobienia bibliotecznego” dla
studentów I roku wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz
studentów anglojęzycznych. Zajęcia w wymiarze 1,5 godz. objęły 1315 studentów (74 grupy,
tj. 148 godzin dydaktycznych).
Szkolenia z „Podstaw informacji naukowej” realizowane były na Wydziale Farmaceutycznym
(fakultet), na Wydziale Nauk o Zdrowiu (obligatoryjnie) oraz na kierunkach Dietetyka,
Biotechnologia praz Higiena i technika dentystyczna na II Wydziale Lekarskim. W roku akad.
2009/2010 przeprowadzono 286 godzin szkoleń z informacji naukowej dla 393 studentów (25
grup).
Szkolenia z informacji naukowej prowadzone były także w wymiarze 10 godzin dla 4 grup I
roku Studium Doktoranckiego oraz w wymiarze 3 godzin dla 2 grup Niestacjonarnego
Podyplomowego Studium Metodologii Badań Naukowych.

Udział w konferencjach, szkoleniach i imprezach naukowych
Pracownicy Biblioteki uczestniczyli w okresie sprawozdawczym w następujących imprezach
ogólnokrajowych: 9-11 VI 2010 w XXVIII Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych
„Zasoby biblioteczne na wyciągnięcie ręki” organizowanej przez Bibliotekę Główną
Akademii Medycznej we Wrocławiu, w 55 Międzynarodowych Targach Książki w
Warszawie, 23-25.09.2010 w Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół

Polskich, organizowanej przez Bibliotekę Uniwersytecką w Olsztynie.
Biblioteka uczestniczyła też w warszatatach e-nauczania ”Wykorzystanie platformy
edukacyjnej Moodle w dydaktyce bibliotecznej”, Łódź, 28-29 I 2010.
W lutym 2010 roku Biblioteka była organizatorem dorocznego spotkania reprezentantów
bibliotek współtworzących system elektronicznej dystrybucji kopii dokumentów doc@med
oraz miejscem licznych wizyt przedstawicieli firm zagranicznych specjalizujących się w
dostarczaniu literatury i źródeł informacji, z którym prowadzone były konsultacje w imieniu
środowiska bibliotecznego.

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 2009/2010 wykonywane były także zestawienia
tematyczne na indywidualne zamówienia użytkowników, które objęły następujące liczby
rekordów:
- Medline
2940
- baza GBL i UM Poznań
14540
- Science Citation Expanded
510
Wielokrotnie realizowano też zamówienia związane z poszukiwaniami internetowymi informacji bibliograficznych i faktograficznych.
W kwietniu 2010 r. Biblioteka sporządziła ocenę bibliometryczną wszystkich jednostek
naukowych Uniwersytetu, która została wykorzystana przy rozdziale środków na działalność
statutową.
W czerwcu przygotowana została dla wszystkich wydziałów Uniwersytetu zbiorcza analiza
bibliometryczna „Ankieta jednostki” za lata 2005-2009 w oprogramowaniu OPI, która
obejmowała dane liczbowe dotyczące dorobku naukowego z uwzględnieniem rodzajów
publikacji i wartości wskaźników bibliometrycznych.
W Bibliotece Głównej nadal sporządzane są za zlecenie dziekanów analizy bibliometryczne i
zbiorcze oceny dorobku naukowego do celów awansów naukowych i konkursów na
stanowiska kierownicze.
Baza bibliograficzna pracowników Uniwersytetu została wzbogacona o kolejne 5.000
rekordów. Kontynuowane były również prace nad aktualizację bazy rozpraw doktorskich
i habilitacyjnych oraz prac magisterskich Wydziału Nauk o Zdrowiu i Wydziału
Farmaceutycznego.

Prace przygotowawcze przed przeprowadzką Biblioteki
Przed przeprowadzką do nowego obiektu na ul. Przybyszewskiego 37A Biblioteka dokonała
oznakowania kilku kolekcji książkowych i czasopism etykietami kodowymi systemu
ARFIDO z wbudowaną pamięcią i anteną, przygotowując je do wyeksponowania w
kolekcjach wolnodostępnych. Sygnał radiowy z etykiet odczytywany jest przez czujniki
zamontowane w specjalnych bramkach ochraniających wejście na teren Biblioteki,
uniemożliwiając niekontrolowane wynoszenie materiałów bibliotecznych na zewnątrz.
Pracownicy Biblioteki stworzyli specjalny system działowy, według którego ustawione są
kolekcje w wolnym dostępie w kolekcji wypożyczalni, czytelni ogólnej i monografii. Przy
opracowywaniu tego układu brano pod uwagę: nauki podstawowe medycyny (anatomia,
biochemia, fizjologia), dziedziny medycyny (odpowiedniki specjalizacji lekarskich), rodzaje
medycyny, np. medycyna pracy, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna, medycyna
sądowa. Następnie schemat został uzupełniony o działy niezwiązane tematycznie z naukami
medycznymi, np. informatyka, pedagogika, matematyka, prawo. Schemat klasyfikacji
działowej kolekcji dydaktycznej w wypożyczalni i kolekcji monografii zawiera ponad 80
symboli. W otwartej kolekcji wypożyczalni zastosowano schemat dostosowany do
przedmiotów nauczania i zawiera on aktualnie około 70 symboli. W czytelni czasopism w
wolnym dostępie znajdują się periodyki polskie i zagraniczne z ostatnich dziesięciu lat.
Przeprowadzki do nowego budynku udało się dokonać w ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy:
w sierpniu i we wrześniu, co umożliwiło uruchomienie Biblioteki wraz z rozpoczęciem
nowego roku akademickiego.

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

W roku 2010 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu wydało następujące pozycje:
I. Wydawnictwa z planu wydawniczego UMP, zatwierdzone przez Senat:
1. Wydawnictwa naukowo-dydaktyczne (podręczniki i skrypty) – 18 pozycji
ark. wyd. – 313,5
2. Czasopisma:
– Nowiny Lekarskie – 3 numery (1+2 supl.)
ark. wyd. – 30,0

– Pielęgniarstwo Polskie – 3 numery
ark. wyd. – 39,8
– Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu – 4 numery
ark. wyd. – 44,9
– Dental Forum – 1 numer
ark. wyd. – 12,7
3. Wydawnictwa ciągłe:
– Biuletyn Informacyjny UM (na stronie internetowej UMP) – 4 numery
II. Wydawnictwa zlecone przez Kanclerza UMP
1. Wydawnictwa oprawione blokowo (książki):
– Rozprawy habilitacyjne – 3 pozycje
ark. wyd. – 25,9
– Wydawnictwa konferencyjne, wspomnieniowe, informatory – 8 pozycji
ark. wyd. – 61,0
2. Wydawnictwa broszurowe:
– Gazeta Studentów UM „Puls UM” – 6 numerów
ark. wyd. – 10,9
– Broszury konferencyjne, programy, materiały dydaktyczne – 19 pozycji
ark. wyd. – 24,4
– The Medical Inqurier – gazeta dla studentów anglojęzycznych – 2 numery
ark. wyd. – 1,6
3. Wydawnictwa akcydensowe – nieoprawione (listowniki, wizytówki, zaproszenia, druki)
– 73 pozycje – ark. wyd. 30,75

FINANSE UCZELNI

Działalność finansowa Uczelni za 2009 rok prowadzona była w oparciu o plan rzeczowo-finansowy,
zatwierdzony przez Senat, w którym uwzględniono przyznane dotacje z Ministerstwa Zdrowia oraz
Ministerstwa

Nauki

i

Szkolnictwa

Wyższego.

W roku 2009 Uczelnia otrzymała dotacje na działalność dydaktyczną w wysokości 120.166.238,00 zł.
Dotacja przyznana przez Ministerstwo Zdrowia nie pokryła bieżących potrzeb dydaktycznych Uczelni.

W 2009 roku przychody ogółem z działalności dydaktycznej wyniosły 164.836.806,78 zł.
w tym:
- dotacja podmiotowa z Ministerstwa Zdrowia
- środki na nagrody dla nauczycieli

120 166 238,00
70 436,81

- kształcenie obcokrajowców w języku polskim

248 989,10

- współpraca z UAM

242 622,95

- przewody doktorskie
- rezydenci

51 174,40
2 658 648,12

- powtarzanie roku

132 251,64

- dyplomy, legitymacje

203 549,96

- jednostki międzywydziałowe

705 514,92

- kształcenie niestacjonarne
- kształcenie w języku angielskim
- kształcenie podyplomowe
- kursy
- II fakultet

7 805 050,94
29 390 005,04
1 533 114,55
294 287,86
28 119,12

- rekrutacja

1 003 330,80

- stypendia

255 470,00

- inne
Przychody działalności badawczej wyniosły, w tym:

48 002,57
29 338 311,44

- działalność statutowa

9 876 523,35

- badania własne

3 567 851,49

- projekty badawcze i rozwojowe

6 727 570,21

- umowna działalność naukowo-badawcza

6 292 018,01

- programy współfinansowane ze źródeł zagranicznych

2 342 543,68

- dofinansowanie krajowe do projektów NMF/EOG
- projekty międzynarodowe
Pozostałe przychody, w tym:
- działalność wspomagająca badania

70 941,62
460 863,08
7 895 583,27
10 000,00

- skrypty

177 000,35

- zjazdy i konferencje

663 613,67

- pozostała działalność

2 398 450,75

- przychody ze sprzedaży towarów - Apteka

3 580 097,70

- przychody ze sprzedaży usług - Apteka
- zmiana stanu produktów

3 430,00
1 062 990,80

Pozostałe przychody operacyjne

8 792 299,58

Przychody finansowe

845 504,42

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

208 282 141,19

- amortyzacja

11 391 109,76

- zużycie materiałów i energii

15 774 240,69

- usługi obce

12 142 754,48

- podatki i opłaty

4 390 779,16

- wynagrodzenia

123 547 690,01

- świadczenia na rzecz pracowników

26 192 483,91

- pozostałe koszty

12 012 195,79

- wartość sprzedanych towarów i materiałów
2. Pozostałe koszty operacyjne

2 830 887,39
826 069,70

3. Koszty finansowe

1 422 586,32

Uniwersytet Medyczny w roku 2009 łącznie z Apteką i Zarządem Inwestycji osiągnął dodatni
wynik finansowy w wysokości 1.311.026,55 zł., z tego:
Uniwersytet Medyczny - zysk

1 146 975,98

Apteka Akademicka - zysk

164 050,57

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 2009/2010 udzielono pomocy finansowej w formie
zapomóg bezzwrotnych:
- 35 pracownikom
- 35 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:
- 2.181 pracowników (wysokość kont osobistych: 2000 zł, 1850 zł, 1540 zł)
- 625 emerytów i rencistów (wysokość kont osobistych: 770 zł, 700 zł,
560 zł)
C – pożyczki mieszkaniowe:
Udzielono 202 pożyczek mieszkaniowych, w tym:
- 13 pracownikom na budowę domu, zakup mieszkania lub domu, spłatę
kredytu,

uzupełnienie wkładu

mieszkaniowego

w

wysokości

od 20.000 zł do 30.000 zł;
- 189 pracownikom na remont mieszkania lub domu od 2.000 do 8.000 zł.
W grudniu 2009 roku wypłacono ekwiwalent za świąteczne bony towarowe dla
pracowników o wartości od 450 zł do 550 zł oraz dla emerytów i rencistów o wartości od 70
zł do 220 zł.
Dział Spraw Socjalnych zorganizował wczasy dla pracowników w oparciu o bazę
własną, tj. Ośrodek Wypoczynkowy w Łazach i Ośrodek Wypoczynkowy w Sierakowie.
Z Ośrodka Wypoczynkowego w Łazach skorzystało ogółem 934 osoby w tym:
- w sezonie – 484 osoby
- poza sezonem – 429 osób
- z pola namiotowego skorzystało 21 osób (koszt pobytu 15 zł od osoby/dobę)
Koszt skierowania w sezonie wynosił – 1.100 zł za 14 dni/domek, a poza sezonem 45
zł za domek/dobę.
Z Ośrodka Wypoczynkowego w Sierakowie skorzystało ogółem 326 osób w tym:

- w sezonie – 175 osób
- poza sezonem – 151 osób
Koszt skierowania w sezonie wynosił – 800 zł lub 900 zł za 14 dni/domek, a poza
sezonem 40 lub 45 zł za domek/dobę.

PROJEKTU UNIJNE
Uczelnia w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej prowadzi
szereg działań.
Trzy główne projekty to:
- „Uniwersyteckie Centrum Biologii Medycznej w Poznaniu”
- „ Poprawa jakości kształcenia poprzez wyposażenie biblioteki oraz modernizację
i wyposażenie sal dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”,
-„ Wykorzystać szanse, sprostać wyzwaniom”
Projekty mają między innymi na celu poprawienie jakości kształcenia dla studentów oraz
poszerzenie bazy lokalowej.
Uniwersyteckie Centrum Biologii Medycznej to projekt finansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.
Jego
głównym
celem
jest:
- rozbudowa bazy lokalowej Uniwersytetu Medycznego i wyposażenie jej w nowoczesną aparaturę
badawczą,
-

optymalne

wykorzystanie

zwiększenie

oferty

dotychczasowej
dydaktycznej

infrastruktury
i

jej

Uczelni,

uelastycznienie,

- zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia.

Projekt architektoniczny przewiduje docelowo realizację trzech segmentów budynku (skrzydła A, B
i C )Powierzchnia użytkowa trzech segmentów –wynosić będzie 15.927.90 m. kw.
Zakończenie projektu planowane jest na 2012 rok.
Całkowity

koszt

projektu

:

71.582.207,11

zł

Wysokość dofinansowania : 53.900.000,00 zł

Projekt „ Poprawa jakości kształcenia poprzez wyposażenie biblioteki oraz modernizację i

wyposażenie sal dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”
Działania w projekcie są zgodne z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, która
zakłada cel strategiczny : Poprawę jakości przestrzeni województwa , systemu

edukacji, rynku

pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkującą wzrostem poziomu życia mieszkańców i wprost
odnosi się do strategii sektorowej .
Projekt ten dotyczy

działań

inwestycyjnych polegających na przebudowie istniejących obiektów

dydaktycznych i obiektów , którym zostaną nadane funkcje służące dydaktyce na poziomie
wyższym .
Wyremontowana i wyposażona została:
Sala im.Różyckiego
Sala im.Hoyera
Sala im.Nenckiego
Sala im.Horoszkiewicza
Sala im.Rydygiera
Sala.im.Zeylandów
Sala nr 4 Psychiatrii
Sala im.Chrościejowskich
Sala im.Święcickiego
Sala im.Jezierskiego
.
Zaadaptowane zostały pomieszczenia po byłej kuchni na potrzeby Studium Języków Obcych, a
także pomieszczenia Collegium Stomatologicum na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej.
Wyposażona została także Biblioteka Główna w Poznaniu.

Szacowano realizację modernizacji sal wykładowych, biblioteki , Studium Języków Obcych
na kwotę 32 690 820 PLN. Modernizację wykonano w kwocie 27 121 689,55 PLN.
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ok.19 000 000 PLN. Pieniądze
pochodziły z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Priorytetu V
– Infrastruktura dla Kapitału Ludzkiego i działania 5.1 – Infrastruktura Szkolnictwa
Wyższego.
Rzeczowe zakończenie projektu zaplanowany jest na koniec listopada 2010 r.
„Wykorzystać szansę, sprostać wyzwaniom” to projekt finansowany z projektu
operacyjnego Kapitał Ludzki.
Podniesienie jakości poziomu kształcenia, z uwzględnieniem aspektów praktycznych to
główny cel projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „ Szkolnictwo Wyższe”,
Poddziałanie 4.1.1 „ Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”
Projekt ten jest realizowany przez zespół osób powołanych w wyniku przetargu, Radę

Programową oraz Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych.
Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz
zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej
na wiedzy.
Wyszczególnione zostały zadania szczegółowe takie jak:
− rozpoznanie wszystkich elementów mających wpływ na jakość kształcenia w Uczelni,
− opracowanie procedur umożliwiających monitorowanie i prawidłowy przebieg procesu
dydaktycznego,
− opracowanie programów i materiałów dydaktycznych do realizacji nowych i
dostosowanie istniejących kierunków studiów,
− podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej i kierowniczej,
− wsparcie Biura Karier.
Projekt skierowany jest dla kadry Uczelni, studentów oraz innych osób biorących udział w
nadawaniu nowej jakości kształcenia na Uniwersytecie Medycznym.
Wyszczególnione zostały obszary działania projektu:
- kształcenie,
- badania naukowe,
- kierowanie i zarządzanie,
- rozwój i infrastruktura,
- pozyskiwanie funduszy,
- kreowanie wizerunku,
- relacje wykładowca – student.
Zakres projektu:
Podmiotowy – skupiający studentów i kadrę dydaktyczną, naukową i administracyjną.
Przedmiotowy – ukierunkowany na jakość kształcenia, na którą składają się:
- programy nauczania,
- treści programowe,
- metody nauczania,
- rozwój infrastruktury informatycznej,
- obsługa procesu administracyjnego,
-wykładowcy i studenci.
Przewidywana liczba osób objęta wsparciem:
Łącznie wsparciem objętych będzie ponad 6000 osób.]
Okres realizacji projektu to termin od 05.01.2009 – 30.12.2011.

INWESTYCJE

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W ROKU 2009

1.„Centrum Medycznej Informacji Naukowej 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.
Roboty budowlane zakończono dnia 23.09.2009 r.
2. „Przebudowa chodnika pomiędzy budynkiem Optometrii a Domem
Studenckim Eskulap wraz z przebudową placu manewrowego na terenie
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”
Roboty budowlane zakończono dnia 26.11.2009r.
INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W ROKU 2010

1.„Centrum Medycznej Informacji Naukowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”
przy zbiegu ul. Przybyszewskiego i ul. Rokietnickiej
Wykonano wyposażenie w meble części bibliotecznej.
Roboty budowlane zakończono dnia 12.07.2010r.
2. „Poszerzenie chodnika przy ulicy na terenie Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”
Roboty budowlane zakończono dnia 16.04.2010r.
3.„Rozbiórka budynku Studium Języków Obcych w Poznaniu” przy ul. Rokietnickiej
Wykonano roboty rozbiórkowe
Roboty budowlane zakończono dnia 05.07.2010r.
4.„Dom studencki z usługami sportu na parterze” w Poznaniu
przy ul. Rokietnickiej, na działce nr 9/1
Obiekt w pełni przystosowany do użytkowania (wykończony w całości i w
pełni umeblowany)
Roboty budowlane podstawowe zakończono dnia 31.08.2010
PROWADZONE INWESTYCJE

1.„Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w

Poznaniu” przy ulicy Rokietnickiej, na działce nr 2 i 3
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
Oraz II etap tj. :
- skrzydło południowe [skrzydło A] – obejmujące ukośnie usytuowany hall wejściowy
/w narożniku południowo – zachodnim/ wraz z traktem południowym,
Termin realizacji I etapu to 16.07.2012.
Termin realizacji II etapu to 29.03.2012.
2.„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
3.„Rozbudowa Oddziału Neonatologii Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego
w Poznaniu” przy ul. Polnej.
Obecnie trwa postępowanie przetargowe na realizację w/w zadania.
Termin realizacji to koniec roku 2012.
4.„Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na potrzeby Oddziału Anestezjologii i
Intensywnej Terapii – Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu” przy ul.
Długiej 1/2.
Obecnie trwa wyposażanie Oddziału w sprzęt medyczny.
Termin realizacji to koniec roku 2011.

PROJEKTOWANE INWESTYCJE

1.„Zachodnie Centrum Chorób Serca I Naczyń” w Poznaniu przy zbiegu
ul. Bukowskiej, ul. Polnej i ul. Rokietnickiej, na działce nr 3.
Obecnie prowadzone są prace nad:
- programem medycznym
- programem funkcjonalno użytkowym

- koncepcją przestrzenną
- uwarunkowaniami środowiskowymi
2.„Parking przy ulicy Rokietnickiej”
Obecnie przygotowywany jest przetarg na wykonawstwo.
Termin realizacji to pierwsza połowa 2011 roku
3.„Modernizacja zaplecza Bloku Operacyjnego i Pododdziału A3 Kliniki Chirurgii wraz z
Centralnym Magazynem Apteki Szpitalnej w Szpitalu Klinicznym
im. Heliodora
Święcickiego w Poznaniu, w tym:
- modernizacja pomieszczeń zaplecza Bloku Operacyjnego i Pododdziału A3 Kliniki
Chirurgii wraz z dostosowaniem dróg ewakuacyjnych do wymogów przepisów ppoż
- wykonanie instalacji wod-kan, co, elektrycznych oraz sygnalizacji pożaru z pomieszczeń
Gastroenterologii i Otolaryngologii przez pomieszczenia zaplecza Kliniki Chirurgii do
pomieszczeń Centralnego Magazynu Apteki Szpitalnej
- modernizacja pomieszczeń Centralnego Magazynu Apteki Szpitalnej
Obecnie trwają przygotowania do realizacji zadania.
4. Przebudowa ulicy Rokietnickiej związana z budową CBM oraz z budową Zachodniego
Centrum Chorób Serca I Naczyń.
5. Zagospodarowanie terenu pomiędzy CMIN a Centrum Stomatologii – przygotowanie
terenu na przyszłe nasadzenia rekompensacyjne.
6. Przygotowanie projektu „Budowa Collegium Pharmaceuticum”.

REMONTY

W roku akademickim 2009/2010 wykonano remonty za łączną kwotę 11 570 045,10 zł.
Wyremontowano między innymi następujące obiekty:
1. Remont Sali Koskowskiego oraz holu 289 940,92 zł.
2. DS. Eskulap ,remont dwóch dźwigów osobowych 720 275,85 zł.
3. DS. Hipokrates, remont segmentów mieszkalnych-V etap 297 674,71 zł.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

DS. Aspirynka , malowanie pokoi i sal 77 493,02 zł.
Przygotowanie ośrodków wczasowych do sezonu 43 645,40 zł.
Collegium Wrzoska, remont dźwigów osobowych 236 436,00 zł.
Modernizacja budynku, ul. Jackowskiego 41-III etap 2 708 602,00 zł.
Collegium Maius, wymiana drzwi zabytkowych 65 757,91 zł.
Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny, ul. 28 Czerwca 1956, remont pomieszczenia
przeznaczonego na salę seminaryjną 46 339,25 zł.
10. Montaż systemu projekcyjnego, przystosowanie pomieszczeń do zajęć dydaktycznych
w Klinice Diabetologii i Chorób Wewn, Szpital ul. Mickiewicza 2, 82 796,75 zł.
11. Remont Biura rekrutacji WNoZ 65 831,20 zł.
12. Zmiana oznakowania ruchu drogowego , naprawa nawierzchni parkingu, ul.
Dąbrowskiego 64 533,88 zł.
13. Adaptacja magazynu na pomieszczenia biurowe w Dziale Inwestycji 30 612,55 zł.
14. Montaż wyciągarek i basenów w Ki Z Anatomii Prawidłowej 65 757,34 zł.
15. DS. Wawrzynek instalacja sygnalizacji ppoż-III etap 57 169,39

