Z KALENDARZA REKTORA
LISTOPAD 2017 r.

4.11.2017 r. 	przewodniczył dyplomatorium absolwentów Wydziału Lekarskiego kierunku lekarskiego rocznika
2011-2017.

8.11.2017 r. 	aktualne działania dotyczące rozwoju transplantologii wątroby w UCK omawiał m.in. z dyrektorem
naczelnym Jakubem Kraszewskim, dyrektorem ds. lecznictwa Tomaszem Stefaniakiem, Anną Milecką
z Regionalnego Centrum Koordynacji Transplantacji i Wiolettą Liesius, pełnomocnikiem dyrektora
naczelnego ds. systemu zarządzania; z prof. Barbarą Klepalską i dr hab. Anną Starzyńską spotkał się
w sprawie jubileuszu 70-lecia stomatologii; o powołaniu pełnomocnika Rektora ds. budowy Centrum
Stomatologii rozmawiał z dziekan WL prof. Marią Dudziak, kierownikiem Oddziału prof. Markiem Niedoszytko, kanclerzem Markiem Langowskim i dr. Mariuszem Bochniakiem z Katedry i Zakładu Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej.

9.11.2017 r. 	o planach rozwojowych Oddziału Stomatologicznego rozmawiał z kanclerzem Markiem Langowskim
i prezesem UCS GUMed Janem Brodnickim; spotkał się z prezydent IFMSA-Poland Oddział Gdańsk
Marcelą Nowak.

14.11.2017 r. 	na temat wspólnych projektów rozmawiał z przedstawicielami wydawnictwa Via Medica, kanclerzem
Markiem Langowskim, prorektor ds. klinicznych prof. Edytą Szurowska i prorektorem ds. nauki prof.
Tomaszem Bączkiem; spotkał się z dr hab. Iloną Klejbor z Zakładu Anatomii i Neurobiologii w celu
omówienia organizacji w Uczelni Konkursu „Brain Bee”; w Collegium Biomedicum otworzył wystawę
Uczniowie Hipokratesa nad Motławą.

15.11.2017 r. 	wziął udział w spotkaniu poświęconemu Centrum Medycyny Translacyjnej.
16.11.2017 r. 	z prof. Tomaszem Zdrojewskim rozmawiał o realizacji w Uczelni projektu PolSenior 2; uczestniczył
w Konkursie Prac Magisterskich Absolwentów Oddziału Medycyny Laboratoryjnej na Wydziale Farmaceutycznym; wziął udział w VII Krajowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Wakcynologii pt. Solidarni
ze zdrowiem przez szczepienia.

17.11.2017 r. 	na Politechnice Gdańskiej uczestniczył w sesji naukowej z okazji 70. urodzin prof. Edmunda Wittbrodta; przewodniczył dyplomatorium absolwentów Oddziału Stomatologicznego kierunku lekarsko-dentystycznego (rocznik 2012-2017) i kierunku techniki dentystyczne (rocznik 204-2017).

21.11.2017 r. 	uczestniczył w posiedzeniu Rady Rektorów Województwa Pomorskiego, którego gospodarzem był
Gdański Uniwersytet Medyczny.

22.11.2017 r. 	z zastępcą dyrektora naczelnego ds. pielęgniarstwa Anną Lignowską i prof. Edytą Szurowską, prorektor
ds. klinicznych rozmawiał o sytuacji w UCK; przewodniczył Kolegium rektorskiemu; spotkał się z prorektorem ds. studenckich dr. hab. Tomaszem Smiataczem, Dziekanami i przedstawicielami Uczelnianego Samorządu Studenckiego w celu omówienia udziału studentów w ciałach kolegialnych GUMed.

24.11.2017 r. 	podpisał umowę o współpracy z DAN Europe w zakresie edukacji i prowadzenia prac badawczych;
wziął udział w spotkaniu z beneficjentami konkursu Realizacja programów rozwojowych dla uczelni
medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów
symulacji medycznej; uczestniczył w inauguracji nowego roku akademickiego na kierunku przemysł
farmaceutyczny i kosmetyczny w siedzibie Polpharmy SA w Starogardzie Gdańskim.

26.10.2017 r. 	uczestniczył w debacie Hipercholesterolemia rodzinna: śmiertelne zagrożenie dla całych rodzin – jak go
uniknąć? w redakcji Rzeczpospolitej w Warszawie.

27.10.2017 r. 	otworzył konferencję Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK w Sobieszewie; spotkał się z Pawłem
Muchą, sekretarzem stanu, zastępcą szefa Kancelarii Prezydenta RP; powitał gości i uczestniczył w debacie Ochrona zdrowia w Konstytucji – prawo czy fikcja?.

20



GAZETA AMG 2/2018

28.11.2017 r. 	wziął udział w VII posiedzeniu Pomorskiego Forum Terytorialnego pn. Konstytucja dla Nauki – możliwe
implikacje reformy dla Pomorza.

29.11.2017 r. 	podpisał trójstronne porozumienie o współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Gdańsku
i Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.

30.11.2017 r. 	wziął udział w obradach kapituły Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza.
GRUDZIEŃ 2017 r.

2.12.2017 r. 	wziął udział w gali jubileuszowej z okazji 25-lecia działalności firmy Via Medica.
4.12.2017 r. 	o potencjalnej współpracy rozmawiał z przedstawicielami Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd.
5.12.2017 r. 	o rozwoju genetyki klinicznej w UCK rozmawiał z dyrektorem naczelnym Jakubem Kraszewskim, prorektor ds. klinicznych prof. Edytą Szurowską i dr. hab. Bartoszem Wasągiem, kierownikiem Katedry i Zakładu
Biologii i Genetyki Medycznej; z prof. Wiesławem Makarewiczem i prof. Brunonem Imielińskim rozmawiał
o Stowarzyszeniu Absolwentów; spotkał się z dr. Maciejem Gawęckim, wojewódzkim konsultantem
w dziedzinie okulistyki.

6.12.2017 r. 	spotkał się z Ewą Tobolską-Klimek, konsultant wojewódzką w dziedzinie farmacji szpitalnej; uczestniczył
w III Sympozjum Zintegrowana Opieka Zdrowotna – czy jesteśmy gotowi do wdrożeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

7.12.2017 r. 	z rektorem UG prof. Jerzym Gwizdałą podpisał list intencyjny w zakresie współpracy naukowej i konsolidacji działań zmierzających do federacji uczelni; uczestniczył w spotkaniu świątecznym z pracownikami
niebędącymi nauczycielami akademickimi, podczas którego wykład okolicznościowy wygłosił prof.
Andrzej Szutowicz.

8.12.2017 r. 	wziął udział w „Święcie Szkoły” organizowanym przez Akademię Morską w Gdyni; uczestniczył w jubileuszu 65-lecia Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci połączonym z obchodami
47 lat pracy w Uczelni i Klinice prof. Barbary Kamińskiej.

9.12.2017 r. 	wziął udział w konferencji Pacjent pediatryczny – priorytet we współpracy lekarza i farmaceuty organizowanej przez PTSF Oddział Gdańsk.

12.12.2017 r.

o rozwoju transplantacji wątroby w UCK rozmawiał z dyrektorem naczelnym Jakubem Kraszewskim, dyrektorem ds. lecznictwa Tomaszem Stefaniakiem i prorektor ds. klinicznych GUMed prof. Edytą Szurowską.

13.12.2017 r. 	przewodniczył Kolegium rektorskiemu.
14.12.2017 r. 	wziął udział w obradach Zespołu ds. Praw Pacjentów w Sejmie RP.
15.12.2017 r. 	przewodniczył uroczystości Dnia Wykładu połączonej z wręczeniem nagród Rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w 2016 r.; wziął udział w koncercie świątecznym Polpharmy w Katedrze Pelplińskiej.

16.12.2017 r. 	uczestniczył w mszy świętej i poświęceniu Bursztynowego Ołtarza w kościele św. Brygidy w Gdańsku.
18.12.2017 r. 	spotkał się z prof. Paulem F. Grundemanem z University Medical Center Utrecht; przewodniczył posiedzeniu Senatu GUMed; wziął udział w spotkaniu świątecznym Chóru GUMed.

19.12.2017 r. 	o planach rozwojowych Chóru AMG rozmawiał z prorektorem ds. studenckich dr. hab. Tomaszem Smiataczem, kanclerzem Markiem Langowskim, prezesem Chóru Dariuszem Giersem oraz dyrygentem Jerzym
Szarafińskim.

20.12.2017 r. 	pożegnał pracowników administracji kończących pracę w Uczelni.
21.12.2017 r. 	pożegnał nauczycieli akademickich przechodzących na emeryturę.
29.12.2017 r. 	spotkał się z kierownikami jednostek GUMed i złożył noworoczne życzenia pracownikom Uczelni.
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