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Pracownicy Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy  

 

Szanowni Państwo 

 

W nadchodzący piątek odbędą się wybory Dziekana Wydziału Lekarskiego na czteroletnią kadencję. 

Przystąpiłem do wyborów w poczuciu, że Wydział Lekarski, którego częścią jestem od dwudziestu lat, 

stanowi jeden z najistotniejszych elementów Uczelni i Collegium Medicum.  Ostatni rok, w czasie 

którego pełniłem powierzone mi obowiązki Dziekana, był wyjątkowy ze względu na konieczność 

reorganizacji Wydziału Lekarskiego, opracowanie nowego programu nauczania, a obecnie wyzwania 

związane z epidemią i zdalnym nauczaniem. Dokładałem wszelkich starań, aby z powierzonych mi 

obowiązków wywiązać się  jak najlepiej, zachowując niezależność decyzyjną i działając w najlepiej 

pojętym interesie Wydziału, wszystkich jego pracowników i studentów. Życzliwość i wsparcie 

wszystkich Państwa były dla mnie niezwykle pomocne.  

 

Jeżeli obdarzycie mnie Państwo zaufaniem i powierzycie pełnienie funkcji Dziekana na nadchodzące 

cztery lata, zamierzam dołożyć wszelkich starań, aby realizować podstawowe cele: 

 



1. Rozwój strukturalny Wydziału 

 uzupełnienie kadrowe Katedr do wymaganych przez Statut minimum 

 tworzenie nowych jednostek, jeżeli ich powstanie wynikać będzie z nowych zadań 

badawczych lub dydaktycznych 

 wsparcie inicjatywy budowy nowego budynku dydaktyczno-naukowego z 

przeznaczeniem na te jednostki Wydziału, które pozostają obecnie w trudnych 

warunkach lokalowych 

 

2. Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału 

 wspieranie inicjatyw  młodych pracowników Wydziału i opisanie drogi rozwoju 

akademickiego młodego nauczyciela akademickiego 

 ukończenie opracowania zasad oceny pracowniczej oraz kryteriów awansu 

akademickiego. Zasady te będą: 

 - obiektywne 

 - transparentne 

- oparte na kryterium bibliometrycznym, ale uwzględniające również dodatkowe 

parametry działalności naukowej 

- uwzględniające aktywność dydaktyczną 

- możliwe do spełnienia z uwzględnieniem specyfiki i profilu Katedry 

 finansowe wsparcie szkoleń i kursów pracowników 

 indywidualne, oparte na bezpośrednim kontakcie, podejście do każdego problemu 

pracownika Wydziału 

 wnikliwe traktowanie wszelkich przejawów molestowania, mobingu i  dyskryminacji 

pracowników i studentów Wydziału Lekarskiego 

 

3. Rozwój naukowy Wydziału 

 aktywizacja Działu Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM lub utworzenie 

nowej komórki organizacyjnej (w ramach Collegium Medicum lub Wydziału 

Lekarskiego), która służyłaby pomocą w pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz 

konstruowaniu wniosków o granty, biznesplanów i wniosków patentowych 

 pełne finansowanie publikacji istotnych dla wartości naukowej Wydziału 

 finansowanie przygotowania publikacji, w tym profesjonalnego tłumaczenia 

 współpraca z pozostałymi wydziałami Collegium Medicum w projektach badawczych 

 współpraca z innymi wydziałami UMK oraz UTP i UKW 



 zwiększenie zaangażowania i pełniejsze wykorzystanie możliwości 

Interdyscyplinarnego Centrum Nowych Technologii  

 uruchomienie programu „Visiting Professors”  

 szersze wykorzystanie programu mobilności pracowników akademickich 

 zawieranie umów z renomowanymi ośrodkami naukowymi w celu zacieśnienia 

współpracy naukowej i większego umiędzynarodowienia 

 

4. Dydaktyka na najwyższym poziomie 

 utrzymanie wybranych form e-learningu, z szerszym stosowaniem  programów takich 

jak „Lecturio” czy „Incisio” 

 stworzenie Centrum Egzaminów, z możliwością zdawania egzaminów w sesji ciągłej, 

w czasie wybranym przez studenta 

 dalszy rozwój Centrum Symulacji Medycznych i zwiększenie odsetka zajęć 

prowadzonych w warunkach symulacji 

 powołanie Akademickich Opiekunów Grup Studenckich i włączenie studentów do 

programów badawczych, z opisaną ścieżką rozwoju naukowego studentów 

 wyróżnianie najlepszych nauczycieli akademickich  

 wspieranie Kół Naukowych 

 bliska współpraca z Samorządem Studentów  

 

5. Relacja z władzami Uczelni 

 współpraca, a nie konfrontacja 

 jasne, w ramach Statutu UMK,  definiowanie kompetencji Dziekana w relacji zarówno 

z Prorektorem ds. Collegium Medicum, jak i Rektorem UMK 

 włączenie się w działania Prorektora Elekta CM w celu utworzenia kierunku lekarsko-

dentystycznego w Collegium Medicum UMK 

 

Jestem gotów do odpowiedzi na Państwa pytania na platformie Microsoft Teams w środę i czwartek 

od godz. 13-15:00 oraz w dniu wyborów od 7:30 do 11:00. 

Jestem również do dyspozycji pod nr telefonu 605 266 668 i adresem mailowym - 

wlodarczyk@cm.umk.pl 

Z poważaniem 

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk 


