Uchwała nr 205/2011
Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uczelni w roku
akademickim 2010/2011
Senat działając na podstawie § 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 2010/2011 i zatwierdza
roczne sprawozdanie z jej działalności .
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 2010/2011

Miniony rok akademicki 2010/2011 to rok pod znakiem inwestycji w naszej Uczelni.
W dniu 12 października 2010 roku odbyło się uroczyste otwarcie Biblioteki Głównej.
Jest ona wyposażona m.in. w nowoczesną czytelnię multimedialną, czytelnię czasopism, sale
pracy zbiorowej, kabiny pracy indywidualnej, samoobsługowy magazyn wypożyczalni.
Była to długo oczekiwana w Uczelni inwestycja.
W celu poprawy jakości kształcenia studentów, dzięki dofinansowaniu z Unii
Europejskiej, w październiku 2010 roku otwarto Centrum Symulacji Medycznej wyposażone
w nowoczesne symulatory pacjentów (fantomy), które można zaprogramować na tworzenie
bardzo zróżnicowanych sytuacji klinicznych, w których uczą się działać studenci.
Utworzono Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia, umożliwiające
przeprowadzanie egzaminów na stanowiskach komputerowych. Stwarza to zdecydowanie
bardziej obiektywne warunki oceny wiedzy studentów.
Trwają prace przy budowie Centrum Biologii Medycznej. Planowany termin
zakończenia inwestycji to rok 2012.
Uczelnia podjęła działania w sprawie przejęcia od Ministerstwa Obrony Narodowej 111
Szpitala Wojskowego w Poznaniu SPZOZ. Będzie to kolejny szpital, w którym studenci
naszej Uczelni będą zdobywali swoją wiedzę.
W rankingu „ Rzeczpospolitej” i „ Polityki” Uczelnia zdobyła tytuł
uczelni medycznej w kraju.

najlepszej

Sprawozdanie zawiera główne elementy działalności dydaktycznej, szkoleniowej,
naukowej, finansowej, wydawniczej i inwestycyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2010/2011.
KSZTAŁCENIE
W roku akademickim 2010/2011 na czterech wydziałach i jedenastu kierunkach studiów
stacjonarnych oraz dziewięciu kierunkach studiów niestacjonarnych kształciło się łącznie
studentów: 8349
w tym:
- Polaków na studiach stacjonarnych
- 5683
- Polaków na studiach niestacjonarnych - 2666
- obcokrajowców -1044 ( w tym 1008 odbywających studia w
języku angielskim)
Liczbę studentów na poszczególnych kierunkach przedstawia tabela nr 1.
Tabela nr 1 Liczba studiujących na poszczególnych kierunkach ( dane statystyczne na dzień 30.11.10 )
Kierunek studiów

Lekarski
CNJA
Inni obcokrajowcy

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

1228

255

691

-

24

-

Lekarsko-Dentystyczny

363

109

CNJA

271

-

8

-

46

37

I stopnia

33

1

II stopnia

37

-

Farmacja

759

91

Inni obcokrajowcy

Techniki dentystyczne
Studia I stopnia

Biotechnologia

CNJA

25

-

Inni obcokrajowcy

3

-

158

2

Studia I stopnia

76

86

Studia II stopnia

-

191

Studia I stopnia

226

309

Studia II stopnia

137

448

Studia I stopnia

212

92

Studia II stopnia

140

210

Studia I stopnia

213

97

Studia II stopnia

130

155

Studia I stopnia

279

169

Studia II stopnia

170

187

CNJA

21

-

Inni obcokrajowcy

1

-

Studia I stopnia

125

7

Studia II stopnia

78

-

Analityka medyczna

Kosmetologia

Pielęgniarstwo

Położnictwo

Zdrowie Publiczne

Fizjoterapia

Dietetyka

Ratownictwo medyczne

I stopnia

110

95

Studia I stopnia

77

70

Studia II stopnia

42

55

5683

2666

Elektroradiologia

RAZEM

W roku akademickim 2010/2011 studia ukończyło:
372 lekarzy
w tym:
- 107 osoby studiujące w języku angielskim: w programie 4-letnim - 59
w programie 6-letnim - 48
5 obcokrajowców
147 lekarzy dentystów
w tym:
- 49 osoby studiujące w języku angielskim w programie 5 letnim
141 magistrów farmacji
w tym:
- 2 osób studiujących w języku angielskim w programie 5-letnim farmacja
21 magistrów analityki medycznej
Studia stacjonarne I stopnia
10 osób z tytułem licencjata - biotechnologia
41 osób z tytułem licencjata - dietetyka
31 osób z tytułem licencjata - elektroradiologia
60 osób z tytułem licencjata - pielęgniarstwo
55 osób z tytułem licencjata - położnictwo
81 osoby z tytułem licencjata - fizjoterapia
36 osób z tytułem licencjata – zdrowie publiczne
18 osób z tytułem licencjata – ratownictwo medyczne
13 osób z tytułem licencjata – techniki dentystyczne
9 osób z tytułem licencjata – zdrowie publiczne, specj. higiena dentystyczna
21 osoby z tytułem licencjata - kosmetologia
Studia niestacjonarne I stopnia
23 osób z tytułem licencjata – elektroradiologia
270 osób z tytułem licencjata – pielęgniarstwo
36 osoby z tytułem licencjata – fizjoterapia
92 osób z tytułem licencjata – położnictwo

21 osób z tytułem licencjata – zdrowie publiczne
7 osób z tytułem licencjata – ratownictwo medyczne
5 osób z tytułem licencjata – techniki dentystyczne
23 osób z tytułem licencjata - kosmetologia
Studia stacjonarne II stopnia
23 magistrów biotechnologii
30 magistrów dietetyki
5 magistrów elektoradiologii
52 magistrów fizjoterapii
46 magistrów zdrowia publicznego
49 magistrów pielęgniarstwa
61 magistrów położnictwa
Studia niestacjonarne II stopnia
35 magistrów kosmetologii
121 magistrów pielęgniarstwa
51 magistrów fizjoterapii
39 magistrów zdrowia publicznego
56 magistrów położnictwa
10 magistrów elektroradiologii
Łącznie absolwentów –

2111

Pomoc stypendialna
W roku akademickim 2010/2011 przyznano:
-

stypendia socjalne
575
stypendia naukowe
891
stypendia Ministra Zdrowia
9
stypendia dla osoby niepełnosprawnej 85
stypendia Rządu RP dla cudzoziemców 10

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
Wszystkie organizacje studenckie, 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 2011/2012
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 wyniku rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2011/2012 przyjęto: 2348 osób w
tym:
- 1028 na studia stacjonarne pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie
- 547 na studia niestacjonarne pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie
- 345 na studia stacjonarne drugiego stopnia

- 428 na studia niestacjonarne drugiego stopnia
Na I rok studiów przyjęto 192 obcokrajowców:
- studia w języku angielskim:
Lekarski program 6-letni
Lekarski program 4-letni
Lekarsko-Dentystyczny 5-letni
Farmacja program 6 letni
Fizjoterapia program 3-letni

184 osoby
- 77 osób
- 54 osoby
- 40 osoby
- 3 osoby
- 10 osób

- studia dla cudzoziemców w języku polskim:
Wydział Lekarski I
Wydział Farmaceutyczny

8 osób
- 7 osób
- 1 osoba

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE
Wydział Lekarski II
W 2010 roku Oddział Kształcenia Podyplomowego Wydziału Lekarskiego II organizował,
tak jak co roku, obowiązkowe kursy dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających
specjalizację. 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 2010 roku pozytywną opinię Konsultanta Krajowego oraz akredytację Centrum
Kształcenia Podyplomowego w Warszawie uzyskały 154 kursy specjalizacyjne.
Przewidywany koszt wszystkich zaplanowanych kursów wynosił 648 738 zł
Z zaplanowanych kursów odwołano 5 szkoleń. Ostatecznie zrealizowano więc 149 kursów.
Koszt 147 kursów wyniósł 560 947zł i został pokryty z funduszu dydaktycznego
przeznaczonego na kształcenie podyplomowe, natomiast koszt 2 kursów, w wysokości 41 036
zł został sfinansowany w ramach projektu UE Kapitał Ludzki . We wszystkich szkoleniach
wzięło udział łącznie 2376 osób tj. 2071 lekarzy i 305 lekarzy dentystów.
W 2011 roku przeprowadzono i planuje się do końca roku przeprowadzić w sumie 134 kursy

podyplomowe; 123 dla lekarzy i 11 dla lekarzy dentystów. Przewiduje się, że we wszystkich
powyższych kursach w sumie weźmie udział ok. 2600 uczestników. Szacunkowy koszt
wyniesie ok. 640.000 zł.
Podyplomowe Niestacjonarne Studium Metodologii Badań Naukowych,
przygotowuje słuchaczy do obrony pracy doktorskiej lub habilitacyjnej.
W 2010 roku, który był czwartym roku działalności Studium przyjęto 86 uczestników
w tym 84 doktorantów i 2 habilitantów..
Na piąty cykl zajęć Studium w 2011 roku zakwalifikowano 109 uczestników w tym
103 doktorantów i 6 habilitantów.
Studium Podyplomowe Optometrii- 32 słuchaczy

Wydział Farmaceutyczny
Studium Kształcenia Podyplomowego przeprowadziło:
- 24 kursy ze specjalizacji aptecznej, w których wzięło udział 450 uczestników,
- 14 kursów ze specjalizacji klinicznej, w których wzięło udział 323 uczestników,
- 14 kursów ze specjalizacji szpitalnej, w którym wzięło udział 104 uczestników,
- 37 kursów z kształcenia ciągłego dla farmaceutów, w których wzięło udział 802
uczestników
Niestacjonarne Studium Kształcenia Podyplomowego w zakresie Analityki Medycznej - 43
słuchaczy
Niestacjonarne Podyplomowe Studium Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego-60 słuchaczy
Wydział Nauk o Zdrowiu
Podyplomowe Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej -58 słuchaczy
Podyplomowe Studium Przygotowania Pedagogicznego w zakresie Dydaktyki Medycznej 36 słuchaczy,
Podyplomowe Studium Arteterapii - 35 słuchaczy
Podyplomowe Studium Koderów i Klasyfikacji Medycznych- 27 słuchaczy

W ramach specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych przeprowadzono 26 kursów, w
których wzięło udział 159 uczestników.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA 2010/2011
Prace badawcze realizowane w Uczelni w roku 2010/2011 finansowane przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj tematów badawczych

liczba

Granty

149

Projekty Studenckie

28

Inne (prace i usługi badawcze)

32

Należy podkreślić, że wzrasta zainteresowanie pracowników Uczelni składaniem wniosków
do Ministerstwa Nauki i w 2011 roku do Narodowego Centrum Nauki. Na pierwszy,
rozpisany przez NCN konkurs „grantów” w 2011r. wnioski złożyły 72 osoby. Pozytywnie
rozstrzygniętych zostało 15 wniosków.
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.
Nowe przepisy o finansowaniu nauki nie przewidują funduszy na „badania własne”. Jedynie
w ramach przyznanej dotacji statutowej dla wydziałów wydzielono środki na projekty
badawcze dla młodych pracowników nauki.
Konkurs na ww. prace badawcze rozpisali Dziekani Wydziałów.
Na działalność wspomagającą badania, czyli dofinansowanie konferencji oraz działalności
wydawniczej i działalności biblioteki Uczelnia wydziela fundusze z przyznanych środków na
działalność statutową.
Z powodu braku środków zakończono realizację projektów międzyuczelnianych.
Pracownicy Uczelni uczestniczyli w konkursie, rozpisanym przez Urząd Miasta, na projekty
badawcze. Złożono 19 wniosków niestety tylko jeden, z Katedry i Kliniki Chorób
Wewnętrznych i Diabetologii uzyskał finansowanie.
Uczelnia co roku występuje z wnioskami do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na
dofinansowanie inwestycji budowlanych lub zakupu aparatury badawczej. W 2010 roku

wystąpiono z 8 wnioskami. Niestety, kończy się rok 2011 a brak informacji o przyznaniu
dotacji.
Jednostki Uczelni występują również o fundusze na zakup aparatury do funduszu Nauki i
Technologii Polskiej. Wystąpiono z 6 wnioskami. Środki na realizację inwestycji z tego
funduszu uzyskały 3 wnioski.
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 2010 – 4 nagrody
indywidualne. Nagrody rektorskie za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne oraz organizacyjne
w 2010 roku otrzymało 220 osób.
W roku 2010 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 czerwcu 2011 roku przeprowadzono rekrutację na stacjonarne studia doktoranckie. Do
egzaminów przystąpiło 59 kandydatów. Na I rok studiów przyjęto 35 osób.
Na studia doktoranckie niestacjonarne (płatne) rekrutację przeprowadzono we wrześniu 2011
i przejęto 8 osób.
W ramach programu WELCOME na niestacjonarne studia doktoranckie nieodpłatnie przyjęto
4 osoby.
Obecnie w Uczelni studia doktoranckie odbywa 185 osób: na studiach stacjonarnych 164
osoby, w tym 16 osób bez świadczeń stypendialnych, na studiach niestacjonarnych 21 osób w
tym 10 płatnych.
Stypendia doktorskie i habilitacyjne przyznawane są na rok kalendarzowy. W 2011 roku
stypendium doktorskie pobierały 22 osoby, natomiast stypendia habilitacyjne pobierało 10
pracowników.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
W roku 2010/11 Uczelnia systematycznie rozwijała i pogłębiała współpracę zagraniczną z
instytucjami, z którymi kontakty utrzymujemy od wielu lat.
Bardzo owocnie rozwijała się współpraca z uczelniami Niemiec, Ukrainy i Białorusi.
Nasi studenci odbyli praktyki wakacyjne w następujących uczelniach:
− Uniwersytecie im. D. Halickiego we Lwowie

− Medycznym Uniwersytecie w Witebsku
− Medycznym Uniwersytecie w Grodnie
− Martin-Luther-Universität Halle Witenberg
Po raz pierwszy studenci fizjoterapii odbyli praktyki na Uniwersytecie w Katmandu (Nepal)
w ramach projektu Studenckiego Koła Naukowego pt.: Rehabilitacja na dachu świata. W
okresie wakacyjnym gościliśmy także studentów z powyższych uczelni.
We współpracy z Uniwersytetem im. Chrystiana Albrechta (Niemcy) wysłaliśmy 3 naszych
młodych naukowców na staże naukowe w Kilonii. W ramach Funduszu Pamięci Polskiego
Wydziału Medycznego przy Uniwersytecie w Edynburgu 3 pracowników Wydziałów
Lekarskich naszej Uczelni odbyło wizyty studyjne w Edynburgu. Bardzo owocnie rozwijała
się współpraca z Uniwersytetem w Bremen (Niemcy).W ramach nawiązanych kontaktów
zorganizowano w Poznaniu warsztaty dla studentów i nauczycieli pt.: Etyczno-prawne
problemy zawodu pielęgniarki / pielęgniarza w Polsce i Niemczech.
W ramach wieloletniej współpracy z Uniwersytetem Martina-Luthera w Halle odbyło się
XXIV Bilateralne Sympozjum Poznań-Halle pt.: Medycyna molekularna.

Podpisano nowe umowy o współpracy:
− University of Ghent, Belgia
− Universität Bremen, Niemcy
− Biomedical Imaging Laboratory, Singapore
− South Kazakhstan State Pharmaceutical Academy, Shymkent
− West Kazakhstan Marat Ospanow State Medical University, Aktowe
− Kazakh National Medical University, Almaty
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 61 studentów wszystkich wydziałów oraz 5 nauczycieli, natomiast w
naszej Uczelni uczyło się 37 studentów z Francji, Niemiec, Rumunii, Portugalii, Hiszpanii i
Włoch. W ramach powyższego programu gościliśmy 2 wykładowców z Niemiec i jednego z
Portugalii.
W ramach współpracy z Federation of European Cancer Societies zorganizowano po raz piąty
na terenie naszej Uczelni Szkołę Letnią w zakresie Onkologii, w której wzięło udział 26
studentów z całej Europy.

W ramach współpracy z Uniwersytetami w Esslingen (Niemcy), Brasowie (Rumunia),
Tilburgu (Holandia), Majorce (Hiszpania) i Jyvaskyla (Finlandia) odbyła się wspólna Szkoła
Letnia pt.: Diversity and Equity in Health Promotion. Tym razem uczestników gościł
Uniwersytet w Esslingen.
Zintensyfikowano działania mające na celu zwiększenie naszego udziału w projektach
badawczych współfinansowanych przez UE tj. 7. Programie Ramowym. Nasza Uczelnia
obecnie realizuje 9 projektów w ramach konsorcjów międzynarodowych. W roku 2011
rozpoczęła się realizacja projektu pt. Recepta na Transfer w ramach uzyskanego
dofinansowania Unii Europejskiej - PO KL. Dzięki pozyskanym środkom finansowym, 10
pracowników Uczelni odbędzie staże w ośrodkach transferu technologii w USA.
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA
Działalność promocyjna w roku akademickim 2010/2011 obejmowała m.in.:
−
−
−
−
−
−
−

udział w XIV Festiwalu Nauki i Sztuki, marzec 2011 r.
udział w Targach Edukacyjnych – marzec 2011 r.
nawiązanie współpracy z portalem YoungPro
opracowanie nowej witryny Uczelni
utworzenie konta uczelni na portalu społecznościowym Facebook
współpraca z Akademickim Centrum Informacyjnym-Edutargi

ROZWÓJ KADRY NAUKOWEJ, ZATRUDNIENIE
W roku akademickim 2010/2011 rozwój kadry naukowej na wydziałach przedstawiał
się następująco:
Wydział Lekarski I
4 osobom nadano tytuł naukowy profesora
3 osoby mianowano na stanowisko profesora zwyczajnego
8 osób mianowano na stanowisko profesora nadzwyczajnego
4 osobom nadano stopień naukowy doktora habilitowanego
34 osobom nadano stopień naukowy doktora
43 osobom wszczęto przewody doktorskie
Wydział Lekarski II
4 osobom nadano tytuł naukowy profesora

5 osób mianowano na stanowisko profesora zwyczajnego
7 osób mianowano na stanowisko profesora nadzwyczajnego
10 osobom nadano stopień naukowy doktora habilitowanego
67 osobom nadano stopień naukowy doktora
77 osobom wszczęto przewody doktorskie
Wydział Farmaceutyczny
5 osobom nadano tytuł naukowy profesora
2 osoby mianowano na stanowisko profesora zwyczajnego
1 osobie nadano stopień naukowy doktora habilitowanego
11 osobom nadano stopień naukowy doktora
13 osobom wszczęto przewody doktorskie

Wydział Nauk o Zdrowiu
2 osoby mianowano na stanowisko profesora nadzwyczajnego
2 osobom nadano stopień naukowy doktora habilitowanego
29 osobom nadano stopień naukowy doktora
34 osobom wszczęto przewody doktorskie
Łącznie
13
10
17
17
141
167

osobom nadano tytuł naukowy profesora
osób mianowano na stanowisko profesora zwyczajnego
osób mianowano na stanowisko profesora nadzwyczajnego
osobom nadano stopień naukowy doktora habilitowanego
osobom nadano stopień naukowy doktora
osobom wszczęto przewody doktorskie

Liczba zatrudnionych pracowników ogółem stan w dniu 30.09.2010r.
i stan w dniu 30.09.2011r. w przeliczeniu na etaty
Lata
%
Grupy pracownicze

2010
etaty

2011/2010

2011
osoby

etaty

osoby

–

nauczyciele akademiccy

1263,055

1308

1282,472

1331

101,5 %

–

pracownicy nauk.-techn.

196,896

206

194,974

216

99 %

–

pracownicy inż.- tech.

208,227

214

225,956

234

108,5 %

–

administracja

316,527

326

324,571

332

102,5 %

–

biblioteka

36,375

37

39,875

41

109,6 %

–

obsługa

216,888

223

224,564

228

103,5 %

–

lekarze zakładowi

5

5,00

5

100 %

2319

2297,412

2387

----

5,00
Razem: 2242,968

Liczba zatrudnionych nauczycieli akademickich w przeliczeniu na etaty
stan na 30 września
Lata
2010

%

2011

etaty

osoby

etaty

osoby

2011/2010

188,25

197

199,00

204

106

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

95
56
46
125

94,00
51,00
53,00
1,00
115,571

97
53
53
1
119

106
93
119
95

Razem samodz. pracownicy
nauki
4. Adiunkci

310,321

322

314,571

323

101

242,75

246

369,30

374

152

5. Asystenci

463,901

484

340,918

368

74

6. Starsi wykładowcy z dr

126,583

128

132,683

135

105

7. Starsi wykładowcy

35,50

35

41,75

42

118

8. Wykładowcy

36,25

38

37,50

38

103

55

45,75

51

96

1308

1282,472

1331

102

Stanowiska
1. Profesorowie
w tym zwyczajni
nadzwyczajni
nadzwyczajni UM
wizytujący
2. Adiunkci dr hab.

9. Pozostali: lektorzy, instruktorzy
47,75
instruktor – nauczyciel zawodu
Razem nauczycieli: 1263,055

Liczba nauczycieli akademickich, którzy w roku akademickim 2010 - 2011
przeszli na emeryturę
Liczba
Razem

rok akademicki

Wyszczególnienie

2010

2011

1. Profesorowie zwyczajni

5

3

8

2. Profesorowie nadzwyczajni

1

-

1

3. Profesorowie UM

-

1

1

4. Doktorzy habilitowani

-

1

1

5. Doktorzy

2

-

2

6. Pozostali nauczyciele

2

-

2

10

5

15

Ogółem:

1. Z porównania stanów zatrudnienia na dzień 30.09.2010r. oraz 30.09.2011r. wynika, iż
nastąpił wzrost zatrudnienia ogółem w etatach o 2,247% (w osobach o 2,932%). Wzrost ten
dotyczy głównie grupy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.
Wzrost zatrudnienia w administracji o 2,54% (tj. 8 etatów) jest wynikiem m.in. utworzenia
nowych etatów w Dziale Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi (1,00), Dziale
Spraw Pracowniczych (1,00), Dziale Obsługi Funduszy Strukturalnych (1,00),
Dziale
Administracyjno - Gospodarczym (2,00), Dziale Informatyki (1,00), Punkcie Sprzedaży
Wydawnictw Naukowych (1,00) oraz V Rejonie Obsługi Konserwatorskiej (1,00).
Zatrudnienie w obsłudze wzrosło o 3,5% tj. o etaty utworzone w Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu (2,00), Centrum Kongresowo - Dydaktycznym (1,00), Centralnej Stolarni
(1,00), I Rejonie Obsługi Konserwatorskiej (1,00) oraz w DS Karolek (1,00), DS Eskulap
(1,00) i DS Wawrzynek (0,50).
Wzrost zatrudnienia w Bibliotece Głównej jest efektem uruchomienia 5,50 nowych etatów z 8
etatów przyznanych Bibliotece od 1.01.2011r.
Liczba etatów w grupie pracowników inżynieryjno - technicznych zwiększyła się o 8,5% (tj.
17,7 etatu). Od września 2010r. zostały utworzone m. in. etaty w Centrum Nauczania w
Języku Angielskim (1,00), Pracowni Neurobiologii (1,00), Klinice Chirurgii Urazowej,
Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej (1,00), Katedrze i Zakładzie Histologii i
Embriologii (1,00), Zakładzie Immunologii Nowotworów (1,00), Katedrze i Klinice Chorób
Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki (1,00), Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci
Leku (1,00), Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej (1,00), Zakładzie Zdrowia
Publicznego (0,75), Zakładzie Radiologii Klinicznej (0,50).

Wzrost zatrudnienia jest spowodowany także ruchami kadrowymi jak choćby zatrudnianiem
osób na stanowiska pracowników korzystających z urlopów bezpłatnych
i wychowawczych oraz przejścia pracowników wraz z etatami lub bez etatów do innych grup
pracowniczych lub jednostek.
Wzrost zatrudnienia liczby osób w grupie pracowników naukowo - technicznych bez wzrostu
liczby etatów jest efektem zatrudniania pracowników wyłącznie do realizacji projektów
unijnych w wymiarze cząstek etatów.
2. Z ogólnej liczby zatrudnionych, w omawianych okresach, nauczyciele akademiccy
stanowili:
w 2010 roku – 56,40%
w 2011 roku – 55,76%

ZMIANY ORGANIZACYJNE
W roku akademickim 2010/2011 dokonano kolejnych zmian organizacyjnych:
Wydział Lekarski I
utworzono:
- Pracownię Chorób Kręgosłupa,
- Pracownię Diagnostyki Chorób Wątroby Wieku Dziecięcego,
- Pracownię Prawa Medycznego
zmieniono nazwę:
- Katedry Otolaryngologii na Katedra Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Onkologii
Laryngologicznej,
- Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej na Katedra
i Klinika Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologii Gastroenterologicznej i Chirurgii
Plastycznej
Wydział Lekarski II
utworzono:
- Pracownię Badań Endoskopowych Układu Oddechowego,
- Pracownię Fizjologii Jamy Ustnej,
- Pracownię Fizjoterapii Oddechowej,
- Pracownię Diagnostyki Laboratoryjnej Nadciśnienia Tętniczego,
- Pracownię Angiologiczną,
- Pracownię Diagnostyki Echokardiograficznej Nadciśnienia Tętniczego,

- Pracownię Diagnostyki Ultrasonograficznej Nadciśnienia Tętniczego,
- Pracownię Diagnostyki Czynnościowej Tętnic,
- Pracownię Całodobowego Pomiaru Ciśnienia Tętniczego,
- Pracownię Rezonansu Magnetycznego Serca i Naczyń,
- Pracownię Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej
zniesiono:
Pracownię Medycyny Nuklearnej w I Klinice Kardiologii.

Wydział Nauk o Zdrowiu
utworzono:
- Zakład Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu,
- Zakład Bioniki i Bioimpedancji,
- Pracownię Medycyny Hiperbarycznej,
- Podyplomowe Studium „ Edukacja dla Bezpieczeństwa”,
- Podyplomowe Studium „ Zaburzenia w rozwoju dziecka i możliwości interwencji”,
zmieniono nazwę:
- Katedry Pielęgniarstwa Pediatrycznego na Katedra Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa
Pediatrycznego
-Podyplomowego Studium Klasyfikacji i Kodowania Procedur Medycznych na Podyplomowe
Studium Koderów i Klasyfikacji Medycznych
przekształcono:
-Zakład Geriatrii i Gerontologii w Katedrę Geriatrii i Gerontologii
zniesiono:
- Klinikę Intensywnej Opieki Medycznej i Leczenia Bólu
Jednostki Międzywydziałowe
-w Centrum Nauczania w Języku Angielskim utworzono: Biuro Rekrutacji

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
W roku akademickim 2010/2011 Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
przywitała swoich użytkowników w nowym miejscu - w budynku Uczelni przy ulicy
Przybyszewskiego 37a. Uroczyste otwarcie Biblioteki w nowym gmachu, z udziałem
zaproszonych gości, odbyło się 12 października 2010 roku.
W nowym obiekcie uruchomione zostały nowe agendy biblioteczne, takie jak czytelnia
multimedialna (wyposażona w 54 stanowiska komputerowe), czytelnia czasopism, sale pracy

zbiorowej, kabiny do pracy indywidualnej, samoobsługowy magazyn wypożyczalni,
stanowisko informacji ogólnej. Oddano do użytku czytelników nowoczesne wyposażenie:
stanowiska do samodzielnych wypożyczeń i zwrotów materiałów bibliotecznych, urządzenia
wielofunkcyjne systemu Documaster Campus do samodzielnego drukowania, kopiowania
i skanowania dokumentów. Zorganizowano wolnodostępne kolekcje podręczników
i skryptów, monografii naukowych i materiałów zjazdowych oraz czasopism.
Zakup i prenumerata materiałów bibliotecznych oraz dostęp do baz
komputerowych
W roku akademickim 2010/2011 księgozbiór Biblioteki powiększył się o 4671 woluminów,
w tym 1831 pozyskanych w drodze zakupu, 2840 w formie darów i wymiany, 59 tytułów
skryptów i czasopism (671 egz.) z Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego oraz
445 w formie egzemplarza obowiązkowego z Biblioteki Uniwersyteckiej. Wartość zakupu
i darów wyniosła 255.020,82 zł.
Na liście prenumeraty znajdowało się 250 tytułów czasopism polskich i 212 tytułów
czasopism zagranicznych w wersji drukowanej oraz 15.618 tytułów czasopism w formie
elektronicznej w ramach konsorcjów bibliotecznych. Z darów Biblioteka otrzymała 146
tytułów czasopism polskich i 43 zagranicznych.
Lista komputerowych baz bibliograficznych oraz baz wiedzy udostępnianych w sieci
akademickiej w roku 2010/2011 na podstawie umów licencyjnych obejmowała 30 pozycji.
Koszt prenumeraty czasopism drukowanych i elektronicznych wyniósł w 2010 roku
774.946,90 zł, a opłat licencyjnych na dostęp do baz bibliograficznych 159.666,50 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 8.00-24.00, w soboty
w godzinach 8.00-16.00 i w niedziele od 9.00 do 16.00.
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 8.00-22.00. 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 514 rozpraw
doktorskich i habilitacyjnych obronionych w naszym Uniwersytecie.
Statystyka udostępniania
Statystyka czytelni Biblioteki Głównej na koniec roku akad. 2010/2011 obejmuje 25.588
wizyt czytelników, którym udostępniono 41.287 książek i 16.247 czasopism w wersji
drukowanej. Wypożyczalnia miejscowa obsłużyła 15.572 czytelników, dokonując 55.561
wypożyczeń i przyjmując 49.214 zwrotów wypożyczonych materiałów.
Wypożyczalnia zamiejscowa udostępniła innym bibliotekom 43 oryginalne dokumenty oraz
2.371 kopii artykułów oraz sprowadziła dla własnych czytelników 21 dokumentów
oryginalnych i 2.510 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 2.332 zleceń czytelników, obejmujących 20.530 stron
formatu A4.
Z elektronicznego systemu informacji Biblioteki Głównej za pośrednictwem terminali
w czytelniach korzystało 5918 osób.
Szkolenia dla studentów i doktorantów
Biblioteka przeprowadziła wstępne szkolenia biblioteczne dla studentów I roku wszystkich
kierunków studiów stacjonarnych , niestacjonarnych i studentów anglojęzycznych. Zajęcia w
wymiarze1,5 godz. objęły 1608 studentów (82 grupy, tj.164 godziny dydaktyczne).
Szkolenia z "Podstaw informacji naukowej" realizowane są na Wydziale Farmaceutycznym,
na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz na kierunkach Dietetyka, Higiena i technika dentystyczna
na II Wydziale Lekarskim oraz na Fizjoterapii (anglojęz.). W roku akad. 2010/2011
przeprowadzono 279 godzin zajęć dla 572 studentów (40 grup). Szkolenia z informacji
naukowej przeprowadzone były także w wymiarze 10 godzin dla 3 grup I roku Studium
Doktoranckiego oraz w wymiarze 8 godzin dla Podyplomowego Niestacjonarnego Studium
Metodologii Badań Naukowych. W obiektach Szpitala Klinicznego Nr 1 Przemienienia
Pańskiego przy ul. Długiej 1 i przy ul. Szamarzewskiego 84 odbyły się prezentacje bazy
UpToDate.
Poszerzenie oferty edukacyjnej Biblioteki

Znaczna poprawa warunków lokalowych spowodowała, iż w roku akademickim 2010/11
możliwe stało się wzbogacenie oferty edukacyjnej Biblioteki o prezentacje i wykłady otwarte
skierowane do własnych pracowników oraz wszystkich osób zainteresowanych.
Tematyka wystąpień dotyczyła zagadnień związanych z korzystaniem z baz komputerowych i
elektronicznych źródeł informacji naukowej, systemów zabezpieczeń zbiorów, wskaźników
bibliometrycznych i zasad oceny bibliometrycznej publikacji oraz prawa autorskiego.
Organizacja wystaw
Nowy, przestronny gmach Biblioteki stworzył możliwość - w znacznie szerszym wymiarze
niż dotychczas – organizowania wystaw. W roku akademickim 2010/11 zostały przygotowane następujące wystawy tematyczne:
-

Bezpieczne i zdrowe wakacje
Maria Skłodowska-Curie
Rośliny lecznicze w kolekcji starodruków Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu

Udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach i imprezach naukowych
- Poznań, 18 listopada 2010 r. i 1 marca 2011 r. – Spotkania Konferencji Dyrektorów
Bibliotek Uczelni Medycznych
- Warszawa, 29-22 października 2010 – IV Targi Książki Akademickiej i Naukowej
ACADEMIA
- 22.10.2010 r. - Wizyta w Bibliotece Głównej grupy pracowników Uniwersytetu z Bremen
- Kraków, 9.12.2010 – Otwarcie uroczystości jubileuszowych z okazji dwusetnej rocznicy
powstania Biblioteki Wydziału Lekarskiego UJ
- Warszawa, 11 marca 2011 – Prezentacja metawyszukiwarki EBSCO Discovery Services
- Szczecin, 7-9 czerwca 2011 r. - XXIX Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
„Strategia kształtowania profilu bibliotekarza medycznego”
- Poznań, 1-2 września 2011- Ogólnopolska konferencja "Biblioteka XXI wieku, nowoczesna
architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje” (sesja w Centrum
Biblioteczno-Kongresowym - prezentacja i zwiedzanie Biblioteki)
- Warszawa, 28-29 września 2011 – Warsztaty „Training the Trainers in Information
Literacy”
- Opole, 19 - 20 września 2011 - Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół
Polskich
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 2010/2011 wykonywane były także zestawienia
tematyczne na indywidualne zamówienia użytkowników, które objęły następujące liczby
rekordów:

- Medline
2336
- baza GBL i UM Poznań
18912
Wielokrotnie realizowano też zamówienia związane z poszukiwaniami internetowymi informacji bibliograficznych i faktograficznych.
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.

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W roku 2011 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) – 10 pozycji
ark. wyd. 105,6
2. Czasopisma:
− Nowiny Lekarskie – 4 numery
ark. wyd. 43,0
− Pielęgniarstwo Polskie – 1 numer
ark. wyd. 10,0
− Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu – 2 numery
ark. wyd. 22,0
− Dental Forum – 1 numer
ark. wyd. 10,4
3. Wydawnictwa ciągłe:
– Biuletyn Informacyjny UM (na stronie internetowej UMP) – 4 numery
ark. wyd. 6,4
II. Wydawnictwa zlecone przez Kanclerza UMP:

1. Wydawnictwa oprawione blokowo (książki):
− Rozprawy habilitacyjne – 21 pozycji
ark. wyd. 176,4
−

Wydawnictwa konferencyjne, wspomnieniowe, informatory – 5 pozycji

ark. wyd. 40,2
2. Wydawnictwa broszurowe:
−

Gazeta Studentów UM „Puls UM” – 5 numerów
ark. wyd. 9,4

−

Broszury konferencyjne, programy, materiały dydaktyczne – 22 pozycje
ark. wyd. 22,2

3. Wydawnictwa akcydensowe – nieoprawione (listowniki, wizytówki, zaproszenia, druki) – 118 pozycji – ark. wyd. 109,4

FINANSE UCZELNI
Działalność finansowa Uczelni za 2010 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 2010 Uczelnia otrzymała dotacje na działalność dydaktyczną w wysokości
120.979.112,00 zł.
Dotacja przyznana przez Ministerstwo Zdrowia nie pokryła bieżących potrzeb dydaktycznych
Uczelni.
1. W 2010 roku przychody ogółem z działalności
174 467 062,15
dydaktycznej wyniosły:
w tym:
- dotacja podmiotowa z Ministerstwa Zdrowia
120 979 112,00
- środki na nagrody dla nauczycieli
50 249,60
- opłaty za świadczone usługi edukacyjne
48 236 603,05
- rezydenci
2 985 386,94
- stypendia
279 977,00
- pozostałe
1 935 733,56
2. Przychody działalności badawczej wyniosły:
w tym:
- działalność statutowa
- badania własne
- projekty badawcze i rozwojowe
- umowna działalność naukowo-badawcza
programy
współfinansowane
ze
źródeł
zagranicznych

29 642 823,34
10 238 852,79
1 092 343,60
8 109 658,05
5 865 935,14
3 156 110,12

- dofinansowanie krajowe do projektów UE i
NMF/EOG
- projekty międzynarodowe
3. Pozostałe przychody:
w tym:
- skrypty
- zjazdy i konferencje
- pozostała działalność
- przychody ze sprzedaży towarów - Apteka
- przychody ze sprzedaży usług - Apteka
- zmiana stanu produktów
4. Pozostałe przychody operacyjne
5. Przychody finansowe

331 522,42
848 401,22
6 301 993,18
152 908,60
261 772,63
2 615 846,76
2 923 564,96
2 160,00
345 740,23
11 086 562,03
2 024 551,99

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
4.

Informacja

o

zyskach

221 003738,46
12 094 930,19
20 861 277,03
16 211 714,27
5 662 030,02
127 851239,05
26 687 545,63
9 328 618,57
2 306 383,70
1 209 520,17
682 845,08

i

stratach

nadzwyczajnych
- zyski nadzwyczajne

31 428,91

Uniwersytet Medyczny w roku 2010 łącznie
wynik finansowy w wysokości 658.317,89 zł., z tego:
Uniwersytet Medyczny - zysk
Apteka Akademicka - zysk

z

Apteką

osiągnął

dodatni

573 749,19
84 568,70

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 2010/2011udzielono pomocy finansowej w formie
zapomóg bezzwrotnych:
− 50 pracownikom
− 44 emerytom i rencistom
Wysokość zapomogi wynosiła od 300 – 8 000 zł.
B – indywidualne konta osobiste, stanowiące indywidualną refundację
wypoczynku
W roku akademickim 2010/2011 zrealizowano:
− 2 559 wniosków pracowników
− 692 wnioski emerytów i rencistów
Wysokości dofinansowania dokonano zgodnie z treścią Komunikatu Dyrektora ds.
Eksploatacyjnych z 01.03.2011 r. – dla pracowników 2000 zł, 1850 zł lub1540 zł oraz dla
emerytów i rencistów 700 zł, 650 zł, 600 zł, lub 500 zł.
C – pożyczki mieszkaniowe
Udzielono 249 pożyczek mieszkaniowych, w tym:
− 27 pracownikom na budowę domu, zakup mieszkania lub domu, spłatę kredytu,
uzupełnienie wkładu mieszkaniowego w wysokości od 15 000 zł do 40 000 zł;
− 222 pracownikom na remont mieszkania lub domu od 2 000 zł do
10 000 zł.
D – inne formy pomocy materialnej

W grudniu 2010 roku, zgodnie z Komunikatem Kanclerza z 02.12.2010 roku,
wypłacono ekwiwalent za świąteczne bony towarowe dla pracowników o wartości 600 zł,
550 zł lub 500 zł oraz dla emerytów i rencistów o wartości 300 zł, 180 zł lub 110 zł.

Uniwersyteckie ośrodki wypoczynkowe
Dział Spraw Socjalnych zorganizował wczasy dla pracowników w oparciu o bazę
własną, tj. Ośrodek Wypoczynkowy w Łazach i Ośrodek Wypoczynkowy w Sierakowie.
1. Z Ośrodka Wypoczynkowego w Łazach skorzystało ogółem 994 osób w tym:
− w sezonie – 471 osób
− poza sezonem – 488 osób
− z pola namiotowego skorzystało 35 osób (koszt pobytu 20 zł od osoby/dobę).
− Koszt skierowania w sezonie wynosił – 1 100 zł za 14 dni/domek, a poza sezonem
45 zł za domek/dobę.
2. Z Ośrodka Wypoczynkowego w Sierakowie skorzystało ogółem 312 osób w tym:
• w sezonie – 210 osób
• poza sezonem – 102 osoby
Koszt skierowania w sezonie wynosił – 800 zł lub 900 zł za 14 dni/domek, a poza
sezonem 40 lub 45 zł za domek/dobę.
PROJEKTY UNIJNE
Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych w ramach projektów finansowanych ze środków
Unii Europejskiej prowadzi lub monitoruje projekty inwestycyjne, badawcze, rozwojowe.
Projekty inwestycyjne:
Uniwersyteckie Centrum Biologii Medycznej to projekt realizowany w ramach
programu Infrastruktura i Środowisko.
Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu
Infrastruktura i Środowisko Działanie 13.1.
Jego głównym celem jest:
- rozbudowa bazy lokalowej Uniwersytetu Medycznego i wyposażenie jej w nowoczesną
aparaturę badawczą,
- optymalne wykorzystanie dotychczasowej infrastruktury Uczelni,
- zwiększenie oferty dydaktycznej i jej 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
Projekty rozwojowe:
„Kompleksowy program rozwoju Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu „Wykorzystać szanse, sprostać wyzwaniom” to projekt
finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 4.1.1. „Wzmocnienie
potencjału dydaktycznego uczelni”.
Podniesienie jakości poziomu kształcenia, z uwzględnieniem aspektów praktycznych to
główny cel projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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 – 31.03.2012

„Wielkopolskie Centrum Telemedycyny”
Projekt realizowany jest przez konsorcjum Poznańskiego Centrum Superkomputerowo
Sieciowego, Kliniki Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Zakładu Inteligentnych Systemów Wspomagania
Decyzji Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. W ramach projektu utworzy
infrastrukturę teleinformatyczną udostępniającą szereg usług telemedycznych. Usługi te
umożliwią specjalistom z oddziałów klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
dzielić się wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi pracownikami systemu ochrony zdrowia
w regionie. Celem projektu jest udostępnienie następujących usług telemedycznych na rzecz
wielkopolskiej służby zdrowia:
− telekonsultacje medyczne
− teleedukacja medyczna
− wspomaganie decyzji klinicznych
− raportowanie dla nadzoru specjalistycznego
Pilotowym obszarem medycyny, dla którego infrastruktura Wielkopolskiego Centrum
Telemedycyny zostanie udostępniona jest chirurgia urazowa.
Budżet projektu: 2,440 mln €.
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze
środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego EOG: 2,074 mln €. Od listopada 2011r. projekt
realizowany ze środków krajowych –dotacja Ministra Zdrowia.
Termin zakończenia projekt: 30.04.2012r.
Wysokość dofinansowania Udziału Kliniki UMP w projekcie: 500 000,00 euro
,,Centrum archiwizacji obrazów morfologicznych i cyfrowej bazy danych obrazów
mikroskopowych”
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata
2007-2013, priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.3 Inwestycje związane z
rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.2 Projekty w zakresie
rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej.
Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu zostaną udostępnione dwa w pełni
zautomatyzowane mikroskopy badawcze obsługiwane za pomocą sieci teleinformatycznej z
dowolnego miejsca na świecie. Każdy z mikroskopów będzie wyposażony w zasobnik na 50

preparatów histologicznych (preparaty mogą być o charakterze szkoleniowym lub
wymagającym diagnozy), a dostęp do systemu będzie możliwy dla zewnętrznych
użytkowników, którzy przy pierwszym połączeniu muszą podać swoje dane identyfikacyjne,
a przy każdym następnym logowaniu podawać login i hasło. System będzie umożliwiał
jednoczesną, niezależną pracę na dwóch mikroskopach, przy czym z każdym mikroskopem
będzie mogło się połączyć jednocześnie co najmniej 3 użytkowników, którzy będą mieli
możliwość prowadzenia telekonsultacji, bądź telekonferencji. Wśród potencjalnych
użytkowników tego systemu wskazać należy:
− lekarzy o specjalności patologii (także pracujący w skomercjalizowanych gabinetach);
− histologów;
− studentów wydziałów lekarskich, lekarsko-dentystycznych oraz farmaceutycznych
uniwersytetów medycznych oraz akademii medycznych w Polsce;
− pracowników naukowych przygotowujących materiały szkoleniowe, recenzje, prace
naukowe itp.
Drugim elementem systemu będzie centralna baza danych zeskanowanych preparatów
histologicznych obejmujących prawidłowe obrazy histologiczne narządów oraz rzadkie i
nietypowe zmiany chorobowe w tym zmiany nowotworowe. Dostęp do systemu wirtualnych
preparatów będzie analogiczny do wyżej opisanego z tym, że ilość użytkowników
korzystających w tym samym czasie z zasobów danych Centrum może wynosić do 20 osób.
Wśród potencjalnych użytkowników tego systemu wskazać należy:
− lekarzy o dowolnej specjalności, od których wymaga się podstaw znajomości obrazów
morfologicznych jednostek chorobowych (zadanie szkoleniowe, porównawcze, dostęp do
wirtualnego atlasu)
− histolodzy i anatomowie prawidłowi
− studenci wszystkich wydziałów uczelni wyższych związanych z szeroko pojęto biologią
medyczną i medycyną
− pracownicy naukowi
Trzecim elementem systemu będzie centralna baza mikromacierzy tkankowych.
Mikromacierze te będą w sposób nieodpłatny rozprowadzane w środowisku naukowym w
Polsce. Wyżej wymienione mikromacierze są obecnie jednym z priorytetowych narzędzi
badawczych w diagnostyce różnicowej i porównywaniu zmian chorobowych w
specjalnościach lekarskich obejmujących morfologie i patomorfologię. Pojedyncza
mikromacierz ma obejmować co najmniej 100 bioptatów o średnicy 1 mm każdy na jednym
szkiełku mikroskopowym. Wśród potencjalnych użytkowników tego systemu wskazać
należy:
− patomorfologów
− pracowników naukowych
Całkowity koszt realizacji projektu został oszacowany na 5 736 980,00 PLN
Dofinansowanie przeznaczone na realizacje ze środków publicznych ; 5 736 980 PLN
Termin realizacji: 02.01.2009r. do 30.06.2012r.

Projekty badawcze:
1) Projekty realizowane w ramach konkursów ogłaszanych przez Fundację na Rzecz
Nauki Polskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Działanie 1.2
Program WELCOME “Role of KAP1 and KRAB Zinc Finger Proteins in Epigenetic
Mechanism Involved in Reprogramming and Self-Renewal of Induced Pluripotent Stem
Cells”
Laureat: dr n. med. Maciej Wiznerowicz
Całkowity budżet zaplanowany na realizacje wynosi; 4 954 000,00 Pln
Lista osób otrzymujących stypendia w ramach projektu:
- 5 studentów
- 4 doktorantów
-2 post DOC
Czas trwania projektu:1.11.2010r.-30.06.2015r.
Program HOMING+ "CSP4 as a biomarker of cancer stem cells and target for
immunotherapy of human head and neck squamous cell carcinoma”
Laureat: dr n. med. Mirosław Szczepański
Całkowity budżet zaplanowany na realizacje wynosi; 320 000,00Pln
Lista osób otrzymujących stypendia w ramach projektu:
- 2 studentów
Czas trwania projektu: 01.07.2010r. do 30.06.2012r.
Program TEAM "Predicting adverse clinical outcomes in patients with implanted
defibrillating devices”
Laureat: dr hab. n. med. Przemysław Guzik
Całkowity budżet zaplanowany na realizacje wynosi; 1 520 000,00 Pln
Lista osób otrzymujących stypendia w ramach projektu:
- 9 studentów
-3 doktorantów
-3 post DOC
Czas trwania projektu: 01.03.2010r. do 28.02.2014r.
2) Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie
projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki
naukowe/Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony prawnej własności przemysłowej
tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R
,,Uzyskanie w kraju i za granicą ochrony prawnej oraz komercjalizacja wynalazku
dotyczącego nowych pochodnych IV- rzędowych soli amoniowych oraz metod ich

otrzymywania’’
Celem głównym niniejszego projektu jest komercjalizacja wynalazku dotyczącego metody
otrzymywania nowych pochodnych IV-rzędowych soli amoniowych, opracowanego w
Zakładzie Technologii Chemicznej Środków Leczniczych Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przez dr Jakuba Różańskiego. Podstawowym
zakładanym scenariuszem komercjalizacji jest utworzenie z udziałem jednostki akademickiej
typu spin-off/out, która w swojej działalności biznesowej wykorzystywać będzie przedmiot
zgłoszenia patentowego. Alternatywne rozważane będzie także udzielenie licencji na rzecz
zainteresowanego podmiotu gospodarczego.
Zakończenie projektu: 31.03.2015r
Całkowity koszt projektu; 116 178, 00 PLN
Kwota dofinansowania;
106 960,00 PLN
,,Stilbeny o wysokiej aktywności chemoprewencyjnej i cytostatycznej – wsparcie
ochrony patentowej i komercjalizacja wynalazku”
Celem jest komercjalizacja wynalazku obejmującego, swoim zakresem
przedmiotowym, kilka serii związków chemicznych, pochodnych cis i trans- stilbenu,
posiadających
silne
właściwości
antyoksydacyjne,
cemoprewencyjne
i
przeciwnowotworowe. Wszystkie substancje zostały zsyntezowane przez młodych
pracowników nauki, w tym doktorantów w Zakładzie Technologii Chemicznej
Środków Leczniczych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu w wyniku realizacji projektów o charakterze badań podstawowych.
Zakończenie projektu: 31.03.2015 r
Całkowity koszt projektu 176 770,48 PLN
Dofinansowanie 174 312,47 PLN
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 ul. Rokietnickiej 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
INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W ROKU 2011

1.„Rozbudowa SPSK nr 1 – dobudowa skrzydła szpitala związane z przeniesieniem
Oddziałów Onkologicznych z ulicy Długiej” w Poznaniu
przy ul. Szamarzewskiego 82/84
Pozwolenie na użytkowanie uzyskano dnia 30.09.2011r
2.„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 Centralnego Magazynu Apteki Szpitalnej
Roboty budowlane zakończono dnia 24.10.2011r
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 Oddziału Neonatologii Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego
w Poznaniu” przy ul. Polnej.
Obecnie trwa realizacja prac budowlanych.

Termin realizacji to koniec roku 2012.
3.„Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na potrzeby Oddziału Anestezjologii i
Intensywnej Terapii – Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu” przy ul.
Długiej 1/2.
Obecnie kończone są dostawy wyposażanie Oddziału w sprzęt medyczny.
Termin realizacji to koniec roku 2011.
4.„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
Obecnie trwają prace budowlane.
Termin realizacji to 30.11.2011roku.
5. „Przebudowa pomieszczeń Budynku Głównego na Bloki Operacyjne i Oddziały
Pooperacyjne Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera w Poznaniu – ETAP I”
Obecnie trwa postępowanie przetargowe na Wykonawcę robót budowlanych
Termin realizacji to 30.09.2012roku.

PROJEKTOWANE INWESTYCJE

1.„Zachodnie Centrum Chorób Serca I Naczyń” w Poznaniu przy zbiegu
ul. Bukowskiej, ul. Polnej i ul. Rokietnickiej, na działce nr 3.
Zakończone prace:
- program medyczny
- program funkcjonalno użytkowy
- koncepcją przestrzenną
- uwarunkowaniami środowiskowymi
2.„Parking przy ulicy Rokietnickiej”
Obecnie trwają przygotowywania do realizacji zadania. Wykonany został projekt
pełnobranżowy.

Termin realizacji to pierwsza połowa 2012 roku
4. Przebudowa ulicy Rokietnickiej związana z budową CBM oraz z budową Zachodniego
Centrum Chorób Serca I Naczyń.
Obecnie trwają prace projektowe.
5. Zagospodarowanie terenu pomiędzy Centrum Kongresowo-Dydaktycznym a Centrum
Stomatologii – przygotowanie terenu na przyszłe nasadzenia rekompensacyjne.

REMONTY

W roku akademickim 2010/2011 wykonano remonty za łączną kwotę 9 457 459,53 zł.
Wyremontowano między innymi następujące obiekty:
1. DS. Eskulap ,remont schodów i podestów przed wejściem głównym 58 842,21 zł.
2. DS. Wawrzynek, rozbudowa instalacji p. poż. –V etap 57 362,71
3. DS. Medyk, malowanie korytarzy , wymiana wykładzin 105 606, zł.
4. DS. Hipokrates, remont segmentów mieszkalnych, rowerowni 507 481,87 zł.
5. DS. Aspirynka, malowanie pokoi, klatek schodowych 40 812,72 zł.
6. Prace remontowe ośrodków wczasowych -Łazy, Sieraków 88 299, 11 zł.
7. Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, remont basenów do zwłok 63 204,68 zł.
8. Remont Sali wykładowej im. Hrynakowskiego 223 252,84 zł.
9. Remont Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego 35 641,59 zł.
10. Remont Apteki Akademickiej, ul. Dąbrowskiego 79, 146 941,51 zł.
11. Collegium Chmiela ,wykonanie wentylacji-szatnia 19 666,40 zł.
12. Katedra i Zakład, Toksykologii remont pomieszczeń, korytarz w budynku B17,
118 326,86zł.
13. Roboty remontowe w budynku przy ul. Parkowej 2 719 248,64 zł.
14. Rozbudowa instalacji p.poż. w Sali Jezierskiego ul. Długa ½ 31 476 zł.
15. Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, wymiana okien I i II piętro 100 789,02 zł.

Rektor
prof. dr hab. Jacek Wysocki

