Inauguracja roku
akademickiego 2018/2019

Blisko 1600 studentów, w tym ponad 250 obcokrajowców z różnych części świata – Szwecji, Norwegii, Indii,
Rwandy, Zimbabwe i Iranu rozpoczęło w tym roku studia
w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 odbyła się
8 października br. w Auditorium Primum im. Olgierda
Narkiewicza. Uroczystość zaszczycili obecnością m.in.:
wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, wojewoda
pomorski Dariusz Drelich, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, wicemarszałek województwa pomorskiego Paweł Orłowski oraz prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. W inauguracji udział wzięli również:
wiceprzewodnicząca sejmiku województwa pomorskiego Hanna Zych-Cisoń, metropolita gdański Sławoj Leszek
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Głódź oraz przedstawiciele resortu zdrowia i nauki
– Małgorzata Zadorożna, zastępca dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie
Zdrowia oraz Karol Rabenda, doradca społeczny wicepremiera Jarosława Gowina. Ponadto w uroczystości
uczestniczyli licznie zgromadzeni posłowie i konsulowie
akredytowani na Pomorzu, przedstawiciele wojewódzkich
jednostek organizacyjnych i samorządów zawodowych,
rektorzy i prorektorzy uczelni krajowych, przedstawiciele władz kościelnych, instytucji naukowych i świata biznesu. W tak ważnym dniu nie zabrakło członków Senatu
GUMed i Rad Wydziałów, studentów i doktorantów oraz
pracowników Uczelni i szpitali klinicznych.
W swoim przemówieniu rektor prof. Marcin Gruchała
podsumował miniony rok, wskazując główne osiągnięcia
na polu naukowym, badawczym, dydaktycznym i wdrożeniowym. Podkreślił, że rok akademicki 2017/2018 był
niezwykle pomyślny dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Według najnowszego Rankingu Uczelni Akademickich Fundacji Edukacyjnej Perspektywy GUMed
zajmuje wysokie 7 miejsce wśród uczelni wyższych w kraju oraz pierwsze miejsce – ex aequo z Collegium Medicum
UJ – wśród szkół medycznych. Wspomniał również o tegorocznej ocenie parametrycznej nadawanej jednostkom
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, plasującej wszystkie Wydziały GUMed w najwyższych kategoriach – w kategorii A Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,
a w prestiżowej kategorii A+ Wydział Farmaceutyczny
i Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed.
– Bez wątpienia Gdański Uniwersytet Medyczny jest
ważnym ośrodkiem badawczym na mapie kraju i świata,
w którym tworzy się wartościowe publikacje na najwyższym poziomie – mówił rektor Gruchała. – Potwierdzeniem wysokiej pozycji w rozpoznawalnej międzynarodowo działalności naukowej jest m.in. przyznana w ubiegłym roku nagroda ELSEVIER Research Impact Leaders
Award w obszarze nauk o zdrowiu i medycznych. Jej
intencją jest promowanie wysokiej jakości badań naukowych i ich umiędzynarodowienie, w oparciu o kryteria
takie jak: wzrost liczby publikacji w uznanych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych
współautorów oraz wskaźnik cytowań w danej dziedzinie.
Znaczna część wystąpienia Rektora GUMed w sposób
naturalny odnosiła się do zmian zachodzących w Uczelni, związanych z wdrażaniem tzw. Konstytucji dla Nauki,
która w sposób istotny zmienia dotychczasowe zasady
organizacji i ustroju polskich uczelni. Przebudowuje m.in.
system stopni i tytułów, przyznając uczelniom, a nie
jednostkom uprawnienia do nadawania stopni doktora
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i doktora habilitowanego, a także pozwolenie na prowadzenie kierunków studiów. Reforma zakłada nowe możliwości zawodowe i ścieżki kariery akademickiej, zgodnie
z którymi nauczyciel będzie mógł być pracownikiem
dydaktycznym, badawczym lub badawczo-dydaktycznym.
Inaczej niż dotychczas będzie się odbywać ocena działalności naukowej jednostek. Ewaluacji podlegać będzie
działalność naukowa całej uczelni w poszczególnych
dyscyplinach, których klasyfikacja również uległa zmianie. Wskazując zagrożenia i szanse, jakie stwarza Ustawa
2.0, rektor Gruchała zapewnił członków wspólnoty uczelnianej, że projektowane zmiany będą wprowadzane
etapowo, przy zachowaniu tradycyjnej struktury wydziałowej GUMed i poszanowaniu kolegialnego trybu podejmowania decyzji.
– Zasady i cele zawarte w Ustawie 2.0 potraktujmy
jako szansę dla naszej Uczelni na dostosowanie się do
wymogów współczesności, przy jednoczesnym dalszym
dynamicznym rozwoju jednostki. Postarajmy się wykorzystać optymalnie nowe narzędzia i możliwości do podejmowania działań mających na celu poprawę efektywności naukowej, dydaktycznej i badawczej GUMed –
mówił rektor prof. Marcin Gruchała. – Jestem przekonany, że intensyfikując nie tylko nasze działania, ale również
zacieśniając współpracę z prestiżowymi ośrodkami na
poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym
jesteśmy w stanie pomyślnie zrealizować wszystkie zamierzone cele.
Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego odniósł
się również do trwających od miesięcy prac nad określeniem celów strategicznych i operacyjnych w obszarze
kształcenia, działalności naukowej i klinicznej oraz organizacji. – Dążenia do optymalnego wykorzystania potencjału naszej jednostki leżą u podstaw nowej Strategii
rozwoju Uczelni na lata 2019-2025. Zgodnie z założoną
wizją, w perspektywie najbliższych lat chcemy zintensyfikować działania, by na gruncie krajowym i międzynarodowym Gdański Uniwersytet Medyczny wzmocnił
swoją pozycję uczelni badawczej – mówił rektor Gruchała. – Naszą ambicją jest, by GUMed był nie tylko rozpoznawalnym uniwersytetem medycznym, ale również
sprawnie działającą jednostką, stwarzającą możliwie
najlepsze warunki rozwoju studentów, doktorantów
i pracowników każdego szczebla.
W Uczelni już dokonano znaczącej reorganizacji w obrębie istniejących sekcji i zespołów, w tym m.in. utworzono Biuro ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Dział
Organizacji i Legislacji. W najbliższych tygodniach odbędą się spotkania konsultacyjne i społeczna dyskusja
opracowanych zapisów wizji, misji oraz celów strategicznych, na które Rektor zaprosił wszystkich członków wspólnoty akademickiej.
Po swoim wystąpieniu Rektor odczytał list od prezydenta RP Andrzeja Dudy, list gratulacyjny w imieniu
Ministra Zdrowia przeczytała Małgorzata Zadorożna,
a gratulacje nadesłane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa
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Wyższego – Karol Rabenda. W imieniu wicepremiera
Gowina przekazał on również na ręce Rektora obligacje
skarbowe na finansowanie zadań inwestycyjnych GUMed
w kwocie 39 mln 718 tys. zł.
Podczas uroczystości wojewoda pomorski Dariusz
Drelich wraz z Rektorem wręczył odznaczenia państwowe, w tym Srebrny Krzyż Zasługi w działalności na rzecz
rozwoju medycyny, Medal Złoty i Srebrny za długoletnią
służbę oraz wyróżnienia resortowe – Medal Komisji Edukacji Narodowej, Za zasługi dla ochrony zdrowia. Przyznano również Medal Zasłużonemu AMG i po raz drugi
w historii Uczelni honorowy tytuł Ambasadora GUMed.
Jego laureatką została dr Joanna Drewla, dyrektor generalna Servier Polska.
W sposób szczególny prezydent Gdańska Paweł Adamowicz uhonorował Jerzego Szarafińskiego, przyznając
mu okolicznościowy medal związany z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Odchodzącemu po 30 latach pracy artystycznej Dyrygentowi Chóru GUMed, chórzyści wręczyli czerwone
róże, a pod batutą Błażeja Połoma po mistrzowsku wyśpiewali Wieniki.
Prorektor ds. studenckich prof. Tomasz Smiatacz przeprowadził ceremonię wręczenia nagrody Primus Inter
Pares, a członkowie Uczelnianego Samorządu Studenckiego nagrodzili laureatów konkursu Amicus Studentis
(dr Kamil Drucis, Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej,
mgr inż. Damian Neubauer, Katedra Chemii Nieorganicznej, mgr Joanna Moćkun, Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego).
Po immatrykulacji studentów I roku i wystąpieniu
Ksawerego Bieniaszewskiego, przedstawiciela absolwentów wykład inauguracyjny pt. Wileńskie korzenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wygłosił prof. Wiesław
Makarewicz, były rektor GUMed, pierwszy Honorowy
Profesor GUMed. Po uroczystości wszyscy zainteresowanie mogli zapoznać się z nowym czasopismem naukowym
Uczelni European Journal of Translational and Clinical
Medicine, które bazuje na tradycjach Annales Academiae
Medicae Gedanensis. Czasopismo wydawane jest w wersji online i dostępne jest na stronie ejtcm.gumed.edu.pl.
Inauguracji roku akademickiego 2018/2019 towarzyszyła wystawa w Muzeum GUMed. Tegoroczna ekspozycja jest podsumowaniem publikowanego na stronie
Uniwersytetu od lutego br. cyklu prezentacji historycznych, których osią jest stulecie niepodległej Polski, uzupełnionego o jeszcze nieprezentowane dokumenty,
pamiątki, inne artefakty. Głównym celem wystawy jest
ukazanie polskiego dorobku intelektualnego ostatnich
100 lat, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dzieje
Wydziału Lekarskiego USB oraz Uczelni od 1945 r. W ekspozycji wykorzystane zostały zbiory Muzeum, jak i specjalnie na tę okazję pozyskane depozyty.
Joanna Śliwińska,
rzecznik prasowy
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