Pożegnanie emerytów
Rektor prof. Marcin Gruchała spotkał się 25 września br.
z pracownikami, którzy 30 września zakończyli pracę w Uczelni lub przestali pełnić funkcje kierownicze. Obecni byli:
dr hab. Hanna Bielarczyk – kierownik Zakładu Medycyny
Laboratoryjnej, dr hab. Alicja Renkielska – kierownik Kliniki
Chirurgii Plastycznej, prof. Franciszek Sączewski – kierownik
Katedry i Zakładu Technologii, Chemicznej Środków Leczniczych, prof. Jan Słomiński – kierownik Kliniki Pneumonologii, prof. Piotr Szefer – kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii, prof. Maria Wujtewicz – kierownik Kliniki
Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W związku przejściem
prof. Słomińskiego na emeryturę funkcję kierownika Katedry
Pneumonologii objęła prof. Ewa Jassem, a funkcję p.o. kierownika Kliniki Alergologii prof. Marek Niedoszytko.
– Kierownik nadaje ton i gwarantuje jakość pracy jednostki. Bardzo dziękuję za lata kierowania zespołami, nadzorowania dydaktyki, wykształcenia kadry znakomitych
badaczy, w tym Państwa następców, którzy będą kontynuować państwa misję – powiedział rektor Gruchała. – Wśród
Państwa są również moi nauczyciele, którym osobiście
chciałem podziękować za przekazaną wiedzę, umiejętności,
gwarantujące dobre przygotowanie do pracy zawodowej.
Odchodzącym ze stanowiska kierownikom towarzyszyli ich następcy: dr hab. Małgorzata Grembecka – kierownik
Katedry i Zakładu Bromatologii, dr hab. Jerzy Jankau –
kierownik Kliniki Chirurgii Plastycznej, dr hab. Agnieszka

Jankowska-Kulawy – kierownik Zakładu Medycyny, Laboratoryjnej, prof. Ewa Jassem – kierownik Kliniki Pneumonologii, dr hab. Anita Kornicka – p.o. kierownika Katedry
i Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych
oraz prof. Radosław Owczuk – kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii. – Jestem głęboko przekonany,
że osoby odbierające dziś nominacje na stanowiska kierownicze to właściwe osoby, bardzo dobrze przygotowane
do pełnienia niełatwych obowiązków. Ogromnie Państwu
gratuluję i życzę powodzenia. GUMed wiąże z Państwem
ogromne nadzieje – dodał Rektor. ■

Premiera czasopisma naukowego GUMed
Wraz z nowym rokiem akademickim ukazał się premiero- zapewnia obecność artykułów w Google Scholar i zabiega
wy zeszyt półrocznika European Journal of Translational and o indeksowanie w bazach naukowych o światowym zasięgu.
Clinical Medicine (EJTCM) wydawanego przez Gdański Uni- W kwestiach etyki wydawniczej przyjęto zasady międzynawersytet Medyczny.
rodowej organizacji Committee on Publication Ethics (COPE).
Czasopismo funkcjonuje w otwartym modelu rozpoZespół redakcyjny EJTCM tworzy wielu wybitnych naukowwszechniania publikacji (Open Access), wydawane jest w wer- ców GUMed wspieranych przez międzynarodowy zespół
sji online i dostępne jest na
doradczy. Powołani nie
stronie https://ejtcm.gutylko są specjalistami
med.edu.pl, gdzie można
w swoich dziedzinach, ale
zapoznać się z pierwszymi
także członkami redakcji
publikacjami i korzystać
zagranicznych czasopism
NOWE CZASOPISMO NAUKOWE
z nich na licencji Creative
GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
o światowym zasięgu
Commons (CC BY-SA 4.0).
z istotnym dorobkiem na
Opublikowanie artykułu
tym polu.
w EJTCM jest bezpłatne –
Redakcja zaprasza do
autor nie ponosi kosztów
składania dobrych, wysoAPC (article processing
ejtcm.gumed.edu.pl
kiej wartości naukowej prac
charge), a naukowcy GUoryginalnych w języku anMed za zdeponowanie
manuskryptu premiowani są punktami uczelnianymi. Zgła- gielskim, które mają szansę być cytowane w przyszłości.
szane artykuły poddawane są recenzji w systemie „double Deponowanie artykułów odbywa się poprzez elektroniczny
-blind”, weryfikowane pod kątem plagiatu w systemie CrossRef system, dostępny na stronie https://www.editorialsystem.
i otrzymują unikalny identyfikator cyfrowy DOI. Redakcja com/ejtcm. ■
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