WYDZIAŁ V
NAUK LEKARSKICH
Przewodniczący: Jerzy Majkowski
Sekretarz: Jerzy Walecki
Członkowie — 61 (stan na listopad 2010 r.), 34 zwyczajnych i 27 korespondentów. W roku 2010 zmarł prof. Tadeusz Chruściel; przyjęto
trzech członków: prof. Ewa Szczepańska–Sadowska, prof. Joanna Jędrzejczak, prof. Marek Krawczyk.
Zebrania i konferencje
14 I 2010 r. — Zebranie Wydziałowe
1. Sprawozdanie z działalności 2009 r. — Członkowie Wydziału
przyjęli je z pozytywną oceną.
2. Plan pracy na rok 2010
◦ Współorganizacja z Federacją Polskich Towarzystw Medycznych
4. i 5. Cyklicznej Konferencji Naukowej pt. „Wyzwania XXI wieku: Ochrona Zdrowia i Kształcenie Medyczne”. Konferencje zostały zaplanowane na 20 IV 2010 r. i 27 X 2010 r. Tematem 4. CKN
jest zakres wiedzy absolwenta wydziału lekarskiego z nauk humanistycznych. Tematem 5. CKN jest zakres wiedzy absolwenta wydziału lekarskiego z nauk podstawowych.
◦ Współorganizacja z Wydziałem IV Nauk Biologicznych Sesji
Noblowskiej, grudzień 2010 r.
Plan pracy został przyjęty jednogłośnie.
3. Przewodniczący przedstawił sugestię prof. Andrzeja Paszewskiego dotyczącą połączenia Wydziału IV z Wydziałem V TNW. Sugestia szła w kierunku rozważenia strukturalnego połączenia obu
Wydziałów w celu zacieśnienia współpracy między naukami lekarskimi a biologicznymi (bardziej zintegrowane spojrzenie na
przedmiot badań). W toku żywej dyskusji obecni wyrazili pogląd
o niecelowości naruszenia dotychczasowej struktury TNW, gdyż
wiązałoby się to ze zmianami statutowymi. Natomiast celowe jest
organizowanie wspólnych posiedzeń, jak np. Sesje Noblowskie.
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4. Wybór nowych członków korespondentów TNW. Zgłoszono dwie kandydatury: prof. A. Trzebski zgłosił kandydaturę
prof. Ewy Szczepańskiej–Sadowskiej (drugim wprowadzającym
był prof. J. Majkowski); prof. M. Kowalczyk przedstawił kandydaturę prof. Joanny Jędrzejczak (drugim wprowadzającym był
prof. A. Członkowski). Po przedstawieniu życiorysów naukowych
przez zgłaszających kandydatury, zabierający głos członkowie
wyrazili swoje poparcie. W głosowaniu tajnym obie kandydatury
zostały jednogłośnie przyjęte. Protokoły przyjęcia wraz z życiorysami naukowymi zostały przekazane do Zarządu TNW.
20 IV 2010 r. — Konferencja krajowa
Odbyła się 4. Cykliczna Konferencja Naukowa pt. „Wyzwania
X wieku: Ochrona Zdrowia i Kształcenie Medyczne” — Nauki Humanistyczne (zob. Kronika naukowa, s. 33).
26 X 2010 r. — Zebranie wydziałowe
1. Kandydatury nowych członków TNW — prof. Jerzy Majkowski
przedstawił sylwetkę i obszernie nakreślony życiorys naukowy
prof. Marka Krawczyka, rektora obecnej kadencji WUM. Podkreślił pionierskie osiągnięcia w przeszczepie wątroby, bogaty
dorobek naukowy, działalność akademicką (prodziekan, dwie
kadencje dziekan Wydziału Lekarskiego i obecnie rektor WUM),
członkostwo honorowe w wielu towarzystwach chirurgicznych
w krajach europejskich (członek Akademii Francuskiej, członek
korespondent PAN, prezes towarzystw krajowych, członek komisji ds. stopni i tytułów naukowych). W dyskusji zabrali głos
prof. Andrzej Członkowski, Jerzy Jurkiewicz, Jerzy Walecki,
Zbigniew Szreniawski, Jan Doroszewski, Andrzej Wojtczak,
wyrażając poparcie wniosku o przyjęcie prof. Marka Krawczyka na członka korespondenta Wydziału V TNW. Drugą osobą
wprowadzającą był prof. Andrzej Członkowski. Wybrano trzyosobową komisję skrutacyjną: prof. prof. Andrzej Członkowski,
Jerzy Walecki, Marek Kowalczyk. Przeprowadzono tajne głosowanie, w którym wzięło udział 11 obecnych członków. Komisja
stwierdziła, że wszystkie głosy były za przyjęciem prof. Marka
Krawczyka na członka korespondenta TNW. W związku z tym
Wydział V przesłał stosowny wniosek do Zarządu TNW wraz
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z wymaganą dokumentacją. Innych kandydatów nie zgłoszono.
Przewodniczący poinformował, że w br. przyjęto trzech nowych
członków do Wydziału V, który obecnie liczy 62 członków.
2. W drugim punkcie porządku obrad przewodniczący poinformował o przebiegu przygotowań do 5. Cyklicznej Konferencji
Naukowej, którą zaplanowano na 27 X 2010 r. (zob. Kronika naukowa, s. 35). Podkreślił duże zrozumienie i zaangażowanie występujących autorów w odniesieniu do innowacyjności nauczania
przedmiotów przedklinicznych na wydziałach lekarskich.
3. Prof. Jerzy Majkowski poinformował, że maszynopisy referatów
wygłoszonych podczas 1., 2. i 3. Cyklicznej Konferencji Naukowej pt. „Wyzwania XXI w.: Ochrona Zdrowia i Kształcenie Medyczne”, poprzedzone przedmową napisaną przez prof. dr. hab.
n. med. Marka Krawczyka, rektora Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego, zostały opracowane redakcyjnie i stylistycznie.
Obecnie są one przygotowane do druku; publikacja książkowa
i w formie elektronicznej na płycie będzie wydana w grudniu 2010 r.
Wniosek wysłany do MNiSzW przez FPTM w sprawie dofinansowania publikacji nie został załatwiony pozytywnie. W uzasadnieniu
odmowy dofinansowania MNiSzW podało: „publikacja ma charakter
dydaktyczny, a nie naukowy”. Rozmowa z przedstawicielem Komisji ds. dofinansowania wydań podręczników potwierdziła stanowisko
FPTM, że praca nie ma charakteru podręcznika, a jest publikacją naukową. W związku z tym FPTM wystąpiła do MNiSzW z odwołaniem
od tej negatywnej decyzji, argumentując, że publikacja ma charakter
opracowania naukowego zagadnień dydaktycznych.
4. Wydział V Nauk Lekarskich organizuje Sesję Noblowską wspólnie z Wydziałem IV Nauk Biologicznych. Nagroda Nobla
w 2010 r. w medycynie dotyczy metody in vitro u ludzi. Zebrani
proponowali zaproszenie do udziału w Sesji prof. Szamatowicza
(Białystok), który w Polsce jest najbardziej doświadczonym lekarzem w technice zapłodnienia in vitro u ludzi.
27 X 2010 r. — Konferencja krajowa
Odbyła się jednodniowa 5. Cykliczna Konferencja Naukowa „Wyzwania XXI wieku: Ochrona Zdrowia i Kształcenie Medyczne”. Tematem był zakres wiedzy absolwenta wydziału lekarskiego z nauk
podstawowych (zob. Kronika naukowa, s. 35).
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14 XII 2010 r. — odbyła się Sesja Noblowska zorganizowana wspólnie
z Wydziałem IV Nauk Biologicznych TNW (zob. Kronika naukowa,
s. 40).
Podsumowując, założony program działania Wydziału V Nauk Lekarskich został zrealizowany. Łącznie w 2010 r. odbyły się dwa organizacyjne posiedzenia wydziałowe i współorganizowano trzy ogólnokrajowe
konferencje naukowe: dwie Cykliczne Konferencje Naukowe (4. i 5.)
wspólnie z Federacją Polskich Towarzystw Medycznych pt. „Wyzwania XXI wieku: Ochrona Zdrowia i Kształcenie Medyczne” oraz jedną
Sesję Noblowską wspólnie z Wydziałem IV Nauk Biologicznych TNW
nt. metody in vitro.
Materiały z trzech pierwszych CKN ukażą się w formie książkowej
w 2010 r.
Przewodniczący Wydziału V Nauk Lekarskich
Prof. dr hab. Jerzy Majkowski

WYDZIAŁ VI
NAUK TECHNICZNYCH
Przewodniczący: Grzegorz Pawlicki
Sekretarze: Katarzyna Pietrzak, Małgorzata Jakubowska
W 2010 r. w Wydziale VI odbyło się jedno zebranie wydziałowe
(16 XII 2010 r. o godz. 17.00 na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych).
Wykład wygłosił prof. Grzegorz Pawlicki na temat „Bieda Fryderyka Chopina”.
Zebrani głosowali również przyjęcie prof. Franciszka Kroka na
członka zwyczajnego (głosowanie na Zebraniu Ogólnym w 2011 r.).
W przeprowadzonych wyborach do władz wydziałowych przewodniczącym został ponownie prof. Grzegorz Pawlicki, a sekretarzem
dr hab. Małgorzata Jakubowska.
Sekretarz Wydziału VI
Dr hab. Małgorzata Jakubowska
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