Emerytowany profesor czy
profesor emeritus?
Powyższe pytanie nasuwa się między innymi w związku
z dyskusją dotyczącą statusu emerytowanych profesorów,
która przetoczyła się na łamach Gazety AMG. Postanowiłem
włączyć się do niej posługując się danymi z publikacji, która
ukazała się w 2014 r. na łamach czasopisma medycznego
Quarterly Journal of Medicine. Tytuł tej publikacji to The role
of emeriti and retired professors in medicine. Należy zwrócić
uwagę, że już w samym tytule istnieje rozróżnienie pomiędzy
profesorami posiadającymi status profesor emeritus z tymi,
którzy po prostu przebywają na emeryturze. W omawianej
publikacji przedstawione zostały wyniki ankiety, która została rozprowadzona pośród 64 emerytowanych profesorów
oraz 63 mających jeszcze sporo lat do emerytury.
Odpowiedzi uzyskano od 89,1% ankietowanych. Pozwoliły one na ocenę sytuacji dotyczącej emerytowanych profesorów w 99 uniwersyteckich wydziałach medycznych
w 20 krajach, takich jak: Algieria, Australia, Brazylia, Egipt,
Francja, Grecja, Holandia, Libia, Malta, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria,
Tunezja, Turcja, Wielka Brytania i Włochy. Kwestionariusze
zostały opracowane, a następnie były oceniane przez międzynarodowe gremium, których nazwiska można odnaleźć
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pośród autorów tego artykułu. Piszący te słowa był odpowiedzialny za przeprowadzenie badania ankietowego pośród
polskiej grupy profesorów. Przeprowadzone badania pozwoliły na stwierdzenie, że w zdecydowanej większości
uniwersytetów europejskich (89% badanych) istnieje obyczaj
nadawania statusu profesor emeritus. W blisko 84% spośród
badanych uniwersytetów istnieją w tym zakresie odpowiednie przepisy wpisane w statut uczelni. Są one oparte o przepisy dotyczące szkolnictwa wyższego w tych krajach. Jak
wiadomo pośród państw, w których nie istnieją tego typu
uregulowania należy Polska. Oczywiście jak już wcześniej
mieliśmy okazję dyskutować na łamach naszego czasopisma
emerytowani profesorowie znajdują możliwość uczestnictwa
w różnych formach działalności w rodzimej Uczelni. Natomiast
nie ma w naszym kraju obyczaju formalnego uznawania
pozycji profesor emeritus. Co ciekawe u naszych sąsiadów
w Niemczech stanowisko takie zostało zniesione w 1976 r.
W zdecydowanej większości krajów uznających status profesor emeritus jest ono nadawane dożywotnio. Istnieją jednak
takie kraje jak dla przykładu Francja, w których nominacja
taka jest ważna przez okres 2-3 lat i następnie musi podlegać
odnowieniu. Zależy to w głównej mierze od aktywności
naukowej i/ lub dydaktyczno-organizacyjnej danej osoby
i wymaga złożenia ponownego wniosku do władz uczelni.
Ciekawym przykładem jest w tym względzie przypadek
profesora Luc Montagnier, który w 2008 r. uzyskał nagrodę
Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii. Został zmuszony
do przejścia na emeryturę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprawa zakończyła się tym, iż kontynuował swoją
karierę naukową w Stanach Zjednoczonych jako Concorde
profesor. Zdaniem omawianego Noblisty największe osiągnięcia w dziedzinie fizyki czy matematyki są osiągane przez
ludzi młodych, natomiast w naukach biologicznych górują
w tym względzie osoby starsze, ze znacznym doświadczeniem
zawodowym. Wracając do przedstawienia wyników naszej
ankiety, to 58% emerytowanych profesorów miało możliwość
posiadania własnego gabinetu, a nieco ponad 40% wolnego dostępu do laboratorium, telefonu czy też poczty elektronicznej w rodzimej Alma Mater. Ponad 40% spośród badanych ma możliwość ubiegania się i realizacji grantów
naukowych, natomiast 1/3 z nich uczestniczy w zajęciach
dydaktycznych. Z przeprowadzonych badań wynika, że
najtrudniej utrzymać jest miejsce na parkingu Uczelni, ponieważ możliwość korzystania z takiego przywileju podało
jedynie 7% badanych. Kończąc przegląd wyników ankiety
warto dodać, że 41% badanych emerytowanych profesorów
w ciągu ostatniego roku przed przeprowadzeniem tego
badania opublikowało przynajmniej jedną pracę w czasopiśmie należącym do listy filadelfijskiej. Należy wspomnieć,
że pośród badanych byli i tacy, którzy opublikowali w tym
czasie 7 a nawet 10 tego typu publikacji. Z dyskusji, którą
przeprowadziliśmy z kolegami uczestniczącymi w opracoGAZETA AMG 5/2017

waniu wyników oraz przygotowaniu publikacji wynika, iż proces
nadawania statusu profesor emeritus nie jest identyczny we wszystkich krajach, w których przeprowadzone były badania. Natomiast
istnieją także pewne wspólne zasady, które sprowadzają się do następujących postulatów:
1. Nadanie statusu profesor emeritus nie odbywa się automatycznie
wraz z przejściem danej osoby na emeryturę i wymaga złożenia dobrze
udokumentowanego wniosku.
2. Nadawanie tego stanowiska odbywa się zgodnie ze ściśle
określonymi kryteriami, wśród których główną rolę przypisuje się
zaangażowaniu kandydata w działalność rodzimej uczelni.
3. Stanowisko profesor emeritus nadawane jest przez właściwe
gremium przedstawicielskie takie jak: Rada Wydziału i/ lub Senat.
Osobną sprawą jest formuła, zgodnie z którą profesor emeritus
uczestniczy w społeczności akademickiej swojej uczelni. W zdecydowanej większości przypadków stanowisko to jest honorowe i nie
pociąga za sobą bezpośrednich kosztów osobowych. Należy jednak
gwoli uczciwości podkreślić, że w niektórych krajach, takich jak
Włochy czy Słowacja profesor emeritus otrzymuje gratyfikację finansową z budżetu swojej Alma Mater. Problemy związane z aktywnością
emerytowanych profesorów są zresztą tematem poruszanym w różnych środowiskach medycznych. Warto tu bowiem wspomnieć
także o publikacji dotyczącej roli emerytowanych profesorów pediatrii, która ukazała się pod koniec ubiegłego roku. Przedstawiono
w niej wyniki badań przeprowadzonych przez European Paediatric
Association, którymi objęto 350 wydziałów medycznych w 28 krajach
europejskich, w tym 18 należących do Unii Europejskiej. Badania te
wykazały, że w ponad połowie krajów, w których przeprowadzono
badania, emerytowani profesorowie nie są dobrze wykorzystywani
w swoich rodzimych uczelniach. Dzieje się to w sytuacji, w której
istnieją narastające braki w dostępie do dobrze wykształconych lekarzy pediatrów, szczególnie w rozwiniętych krajach europejskich.

Autorzy tej publikacji sugerują, że lepsze wykształcenie emerytowanych profesorów powinno stać się jednym ze sposobów rozwiązania
coraz bardziej widocznego kryzysu w zakresie opieki pediatrycznej
w Europie.
Mam nadzieję, że przedstawione powyżej dane przybliżą nieco
sytuację w jakiej znajdują się emerytowani profesorowie w innych
krajach. Sądzić należy, że sprawa ta w szczególności zainteresuje
grono profesorów, którzy przekroczyli wiek emerytalny bądź zbliżają się do tej granicy. Być może skłonię także władze naszej Alma
Mater do zastanowienia się czy nie warto stworzyć formalno-prawnych zasad powoływania emerytowanych profesorów na stanowisko profesor emeritus. W końcu skoro mamy już u nas visiting professors, to czemu nie możemy mieć profesor emeritus? Nie jest to
oczywiście gotowy postulat pod adresem władz Uczelni, a materiał
do przemyśleń i dyskusji. Chętnie będziemy oczekiwać na potencjalne wypowiedzi w tej sprawie i jednocześnie z przyjemnością
udostępnimy łamy naszego czasopisma dla ich upowszechnienia
w naszej społeczności akademickiej. Aby dolać jeszcze nieco przysłowiowej oliwy do ognia pragnę uprzejmie donieść, że 30 września
2016 r. w Atenach zostało powołane do życia „European Association
of Professors Emeriti”. Informacje o tym jak do tego doszło oraz
o celach tego stowarzyszenia przedstawię w kolejnym numerze
Gazety AMG.
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USG bez tajemnic
Ponad 100 osób, w tym studenci z zaprzyjaźnionych uczelni
medycznych w Bydgoszczy i Olsztynie wzięło udział w spotkaniu
Studenckiego Koła Naukowego Ultrasonografii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Przed wykładami odbył się test kwalifikujący do wyjazdu na I Zamojskie Warsztaty Ultrasonograficzne
dla Studentów. Spotkanie otworzył dr hab. Wojciech Kosiak,
który opowiedział o badaniu ultrasonograficznym płuc oraz patologiach, które można uwidocznić. Wśród wykładowców byli
również: dr Magdalena Krygier, dr Tomasz Batko, dr Jakub
Wiśniewski, dr Marek Tomaszewski, dr Mariusz Kujawa,
dr Mateusz Kosiak, lek. Józef Szczyrski oraz lek. Andrzej Pomiećko. W spotkaniu uczestniczył dyrektor techniki obrazowej
TMS Jerzy Plota z firmy Toshiba, która pomogła przy organizacji
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tego wydarzenia oraz jest patronem studenckiej pracowni ultrasonografii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Tematyka
wykładów obejmowała zmiany patologiczne w badaniu jelit,
zmiany ogniskowe w wątrobie i śledzionie, ocenę trzustki i przestrzeni zaotrzewnowej, podstawowe zmiany możliwe do obrazowania w nerkach, diagnostykę ultrasonograficzną zapaleń płuc,
ciekawe przypadki z pracy lekarza rodzinnego, podstawy badania
echokardiograficznego oraz zmiany w pęcherzyku żółciowym.
Spotkanie, które odbyło się 25 lutego 2017 r. zostało zakończone
Quizem o nagrodę prezesa. Walka była zacięta i w drugiej dogrywce zwyciężył Paweł Walisiewicz, student IV roku kierunku lekarskiego. ■
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