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Drodzy Państwo,

przekazujemy Wam wakacyjny, wydawać by się mogło numer biuletynu Szkoły Doktorskiej. Jak na-
kazuje kanikuła, powinniśmy odpoczywać i cieszyć się długimi i słonecznymi dniami lata. 
Dla Państwa Doktorantów miesiąc czerwiec i lipiec to nie był czas wypoczynku, bowiem musieliście 
zdobywać oceny okresowe, będące podstawą zaliczenia roku. 
Dla nas, władz Szkoły Doktorskiej, okres wakacyjny to czas bardzo napięty, bowiem musimy przy-
gotować Komisje, które będą oceniać postępy uczestników Szkoły Doktorskiej po dwóch latach 

studiów, przygotowujemy rekrutację na kolejny rok do Szkoły 
Doktorskiej polsko- i angielskojęzycznej. Dużym wydarzeniem 
będzie Jesienna Szkoła „Autumn School” dla naszych stu-
dentów, z udziałem wielu wykładowców z kraju i z zagranicy. 
W przygotowaniu tego przedsięwzięcia pomaga nam Samo-
rząd Doktorantów oraz członkowie STN.

W biuletynie piszemy też o sukcesach naszych Doktorantów, 
jak również o innych ważnych kwestiach, które się wydarzyły, 
jak i o tych, które jeszcze przed nami.
Pozdrawiam serdecznie w letniej atmosferze.

prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
PS. Trzymajmy kciuki za naszych Olimpijczyków i pamiętajmy, 
że sam udział w Igrzyskach Olimpijskich jest wielkim sukce-
sem i zaszczytem.

Aktualności na
LATO

LATO W SZKOLE DOKTORSKIEJ

Lato to okres intensywnych prac w Szkole Doktorskiej. Uczest-
nicy poszczególnych lat przynoszą do zatwierdzenia spra-

wozdania ze swojej rocznej działalności. A na początku września 
już kolejna rekrutacja. Tym razem – po raz pierwszy – nabór pro-
wadzony będzie zarówno do grupy anglojęzycznej, jak i polsko-
języcznej. Grupa anglojęzyczna to element umiędzynarodowie-
nia naszej Szkoły Doktorskiej, które możliwe jest dzięki środkom 
z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA, o czym pi-
saliśmy już zarówno na łamach naszego Biuletynu, jak i Faktów 
UMP. Zatem czekamy na nowych kandydatów i liczymy na obję-
cie opieką nad nimi przyszłych promotorów z naszej Alma Mater. 

Pod koniec września czeka nas ocena środokresowa realizacji in-
dywidualnego planu badawczego. Wynika ona z Ustawy Prawo 
o Szkolnictwie Wyższym i Nauce i musi zostać przeprowadzona 
w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształ-
cenia. Odbędzie się ona po raz pierwszy nie tylko u nas, ale we 
wszystkich szkołach doktorskich działających w Polsce. Zatem 
wyzwanie duże, ponieważ procedury tworzone są od począt-

ku. Trwa okres powoływania członków komisji. Przypomnijmy, 
że ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez komisję, 
w skład której wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba po-
siadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora 
w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktor-
ska, zatrudniona poza podmiotem prowadzącym szkołę doktor-
ską. Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami 
komisji. 

A na październik zaplanowana jest Szkoła Jesienna – Autumn 
School 2021. To dwa tygodnie popołudniowych zajęć – wykła-
dów zaproszonych gości z całego świata. Kontynuujemy zatem 
umiędzynarodowienie naszej Szkoły Doktorskiej…

A http://doctoralschool.ump.edu.pl/autumn-
school-2021
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RAFAŁ SIBIAK – NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH! 4.0

Projekt Rafała Sibiaka – uczestnika pierwszego roku Szkoły 
Doktorskiej – Rola nowych technologii w opiece nad ciężar-

nymi z rozpoznaną cukrzycą typu 1 został zakwalifikowany do 
finansowania w ramach programu: Najlepsi z najlepszych! 4.0. 
ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

III NAGRODA DLA ALHASSANA ALI AHMED

Alhassan Ali Ahmed – doktorant przyjęty od 1.04.2021 do 
naszej umiędzynarodowionej Szkoły Doktorskiej uzyskał 

3 nagrodę na Warsaw International Medical Congress w sesji 
Preclinical and Basic Sciences – temat pracy: Arbidol targeting 
influenza virus A Hemagglutinin; A comparative study. 

A https://wimc.wum.edu.pl/

ALICJA EWA RATAJCZAK W KONKURSIE O NAGRODĘ 
NAUKOWĄ MIASTA POZNANIA

Mgr Alicja Ewa Ratajczak – doktorantka II roku Szkoły Dok-
torskiej – otrzymała stypendium dla młodych badaczy w te-

gorocznej edycji Konkursu o Nagrodę Naukową Miasta Poznania 
oraz Stypendium dla młodych badaczy, za wyróżniającą się ak-
tywność naukową oraz dorobek naukowy w zakresie badań nad 
ryzykiem osteoporozy u pacjentów z nieswoistymi chorobami 
zapalnymi jelit (aktualny IF=78,579; MNiSW=2200).

PAULINA KOBYŁKA PRZEWODNICZĄCĄ DOKTORANCKIEGO 
FORUM UCZELNI MEDYCZNYCH W KADENCJI 2021–2022

Podczas zjazdu sprawozdawczo-wyborczego Doktoranckiego 
Forum Uczelni Medycznych w dniu 5 czerwca 2021 r. delegaci 

dokonali wyboru mgr Pauliny Kobyłki na Przewodniczącą Dok-
toranckiego Forum Uczelni Medycznych w kadencji 2021–2022.

Mgr Paulina Kobyłka jest doktorantką pierwszego roku Szkoły 
Doktorskiej. Badania w ramach doktoratu prowadzi w Katedrze 
i Zakładzie Toksykologii UMP. Pełni również funkcję Sekretarza 
Rady Samorządu Doktorantów UMP.

DOROBEK NASZYCH DOKTORANTÓW

W latach 2019–2020 uczestnicy Szkoły Doktorskiej opubli-
kowali 83 prace w czasopismach z tzw. IF, wynoszącym 

229,6 punktów (7670 punktów MNiSW). W tym samym czasie 
studenci Studiów Doktoranckich przygotowali 56 prac w czaso-
pismach z IF o łącznej punktacji 201,3 punkta (5390 punktów 
MNiSW). Tak więc razem nasi młodzi naukowcy zgromadzili 
na swoim koncie w latach 2019–2020, imponującą liczbę 430,9 
punktów IF i 13 060 punktów MNiSW. Pozostaje życzyć naszym 
Doktorantom i przyszłym Kolegom, dalszego i niegasnącego za-
pału do pracy oraz wspaniałego rozwoju karier naukowych.

ANGIELSKI Z BBC NA LATO

BBC, czyli British Broadcasting Company, czyli znany brytyjski 
nadawca programów radiowych i telewizyjnych, od 1943 r. 

na różnych kanałach prowadzi naukę języka nagielskiego. BBC 
Learning English jest dostępny na stronie A https://www.bbc.
co.uk/learningenglish/english/ oraz na ogólnie dostęp-
nych podcastach chociażby poprzez Spotify.

WYRÓŻNIENIE DLA ABSOLWENTKI STUDIUM 
DOKTORANCKIEGO – DR EWELINY BUKOWSKIEJ-OLECH

Uczestniczka naszego Studium Doktoranckiego w latach 
2016–2020 – dr Ewelina Bukowska-Olech – otrzymała wy-

różnienie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu w kon-
kursie na najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta w roku 
2020 w obszarze nauk medycznych. 

Nagrodzona praca to: Ewelina Bukowska-Olech, Delfina Popiel, 
Grzegorz Koczyk, Anna Sowińska-Seidler, Magdalena Socha, Bar-
tosz Wojciechowicz, Adam Dawidziuk, Dawid Larysz, Aleksander 
Jamsheer. Adapting SureSelect enrichment protocol to the Ion 
Torrent S5 platform in molecular diagnostics of craniosynosto-
sis. Scientific Reports Scientific Reports. 2020 Mar 5;10(1):4159. 
doi: 10.1038/s41598-020-61048-5. IF: 4,576; MNiSW: 140

Nagrodzona praca wchodzi w skład cyklu publikacji stanowiące-
go pracę doktorską o IF 15,976 oraz MNiSW 510 pkt: Identyfika-
cja genetycznych przyczyn wad czaszki u człowieka.
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