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Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcam do lektury nowego newslettera, w którym
podsumowaliśmy ostatnie wydarzenia na Uczelni oraz zebraliśmy garść
najważniejszych informacji. Stale zachęcamy również do kontaktu i
przesyłania wszelkich pytań na adres e-mail: pola.janus@umw.edu.pl.

Przemówienie inauguracyjne

Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Piotr Ponikowski
w wystąpieniu inaugurującym nowy rok akademicki podsumował
ostatnie działania oraz nakreślił cele i zadania, które stoją przed
uczelnią w najbliższych miesiącach. Nagranie dostępne w linku
poniżej:

https://www.umw.edu.pl/content/przemówienie-
inauguracyjne-rektora

 

Spotkanie ze studentami

21 października w godz. 16.00-18.00 na Wydziale Farmacji w salach
wykładowych WI i WII odbędzie się otwarte spotkanie ze studentami,
w którym wezmą udział m.in. Prorektor ds Studentów i Dydaktyki,
Rzecznik Praw Studenta, Pełnomocnik ds. Równego Traktowania,
Kierownik Działu Spraw Studenckich oraz Samorząd Studentów
UMW. W trakcie spotkania zostaną przedstawione prawa i obowiązki
studenta, tok studiów oraz zadania poszczególnych działów i
jednostek. Pod koniec odbędzie się również sesja pytań i odpowiedzi.
Z uwagi na obostrzenia, spotkanie będzie transmitowane online na
kanale YouTube uczelni. Oglądający będą mogli zgłaszać swoje pytania
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na bieżąco drogą mailową mailową. Liczba miejsc stacjonarnych jest
ograniczona. Zachęcamy do udziału!

https://www.umw.edu.pl/content/studencie-
zapytaj-o-swoje-prawa-poznaj-swoje-obowiazki

Szkolenie BHP dla studentów

Przypominamy o obowiązku udziału w szkoleniu BHP dla nowych
studentów UMW, który odbędzie się za pomocą platformy TestPortal.
Link zostanie przesłany na dzień przed planowanym szkoleniem dla
danego wydziału wyłącznie na studencki adres e-mail z domeną
student.umw.edu.pl. Więcej informacji na temat szkolenia znajduje
się na stronie: 

https://studenci.umw.edu.pl/content/szkolenie-
bhp-dla-nowo-przyjetych-studentow-0

 

Zalecenia odnośnie prowadzenia zajęć w semestrze
zimowym

Zespół ds. zarządzania kryzysowego przygotował rekomendacje dla
studentów, doktorantów i pracowników dotyczące zapobiegania
zakażeniu SARS-CoV-2 w semestrze zimowym roku akademickiego
2021/2022. Przypominamy, że zalecenia dostępne są pod adresem:

https://www.umw.edu.pl/content/zalecenia-
odnosnie-prowadzenia-zajec

 

„Różowa” Skrzyneczka

W damskiej toalecie w Centrum Informacji Medycznej została
umieszczona skrzyneczka z artykułami higienicznymi, z której można
bezpłatnie skorzystać w ramach doraźnej pomocy. 

Wykaz organizacji studenckich

Zachęcamy do włączania się w aktywne działania organizacji
studenckich. W poniższym poście znajdują się linki do profili
aktywnych organizacji:

https://www.facebook.com/UniwersytetMedycznyweWroclawiu/posts/5318073344877487
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Bezpłatne szkolenia dla studentów

Ruszył nabór na bezpłatne szkolenia dla studentów UMW w ramach
Projektu „Dolnośląscy Liderzy Medycyny”. W ramach projektu będzie
można kształcić swoje umiejętności praktyczne, kierunkowe, jak i
kompetencje miękkie. Więcej informacji na temat DLM na stronie:

https://www.umw.edu.pl/content/bezplatne-
szkolenia-dla-studentow

 

Konferencja Naukowa Progressio Infantis 2021

23 października odbędzie się druga edycja Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowej Progressio Infantis 2021 organizowanej przez Wydział Nauk
o Zdrowiu, Katedrę Fizjoterapii UMW oraz SKN Zaburzeń Rozwoju
Dzieci i Młodzieży, która poświęcone jest tematyce wspierania
rozwoju dzieci i młodzieży. 

https://www.umw.edu.pl/content/konferencja-
naukowa-progressio-infantis-2021

Studencki Program Stypendialny

Uruchomiono kolejny nabór wniosków w ramach Studenckiego
Programu Stypendialnego Prezydenta Wrocławia. Stypendia mogą
otrzymać laureaci olimpiad przedmiotowych i studenci wyjeżdżający
za granicę.

https://studenci.umw.edu.pl/content/studencki-
program-stypendialny-ruszyl-nabor-wnioskow

 

Projekt „Twoja Nowa Praca”

Projekt Twoja Nowa Praca skierowany jest do studentów lub
absolwentów z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy poszukują
pracy, chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe lub zyskać
doświadczenie odbywając staż. Więcej informacji o programie na
stronie:
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https://studenci.umw.edu.pl/content/projekt-
twoja-nowa-praca

 

Stypendia Zarządu Województwa Lubuskiego

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie
stypendiów na rok akademicki 2021/2022 dla studentów kształcących
się na kierunkach lekarskich oraz dla pielęgniarstwa i położnictwa. 

https://studenci.umw.edu.pl/content/stypendia-
zarzadu-wojewodztwa-lubuskiego

 

Julia Rozmus studentka WL podwójną mistrzynią
Polski!

Studentka IV roku wydziału lekarskiego – Julia Rozmus została
podwójną mistrzynią Polski i ustanowiła rekord Polski w martwym
ciągu, w trójboju siłowym klasycznym. Serdecznie gratulujemy
osiągnięcia!

https://www.umw.edu.pl/content/julia-rozmus-
studentka-wl-podwojna-mistrzynia-polski

Nominacja profesorska

Decyzją Prezydenta RP z dnia 28 września 2021 r. dr hab. Błażej
Andrzej Misiak otrzymał nominację na tytuł profesora nauk
medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

https://www.umw.edu.pl/content/nominacja-
profesorska-8

 

Dr hab. Jan Biegus laureatem nagrody Prezesów PTK

Nagroda jest efektem badań chorych z niewydolnością serca w
powiązaniu z funkcjonowaniem nerek. Zespół, w którym pracuje dr
hab. Jan Biegus, skoncentrował swoje działania na innych
parametrach niż te, na których koncentrowano się dotychczas, za co
otrzymał nagrodę Prezesów PTK.

Z ŻYCIA UCZELNI

https://studenci.umw.edu.pl/content/projekt-twoja-nowa-praca
https://studenci.umw.edu.pl/content/stypendia-zarzadu-wojewodztwa-lubuskiego
https://www.umw.edu.pl/content/julia-rozmus-studentka-wl-podwojna-mistrzynia-polski
https://www.umw.edu.pl/content/nominacja-profesorska-8


https://www.umw.edu.pl/content/dr-hab-jan-
biegus-laureatem-nagrody-prezesow-ptk

Nagroda im. bł. Gerarda dla Katedry Ratownictwa
Medycznego

Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego corocznie wręczana jest
Nagroda Ministra Zdrowia im. bł. Gerarda. W tym roku, w kategorii
osoby i instytucje wspierające system Państwowe Ratownictwo
Medyczne – nagrodę otrzymał dr hab. Jacek Smereka, prof. UMW,
specjalista medycyny ratunkowej oraz anestezjologii i intensywnej
terapii, kierujący na naszej uczelni Katedrą Ratownictwa Medycznego.

https://www.umw.edu.pl/content/nagroda-im-bl-
gerarda-dla-katedry-ratownictwa-medycznego

 

Inauguracja roku w Szkole Doktorskiej

W Centrum Naukowej Informacji Medycznej uroczyście rozpoczęto
nowy rok akademicki Szkoły Doktorskiej, a także immatrykulowano
kolejny rocznik młodych naukowców.

https://www.umw.edu.pl/content/inauguracja-
roku-w-szkole-doktorskiej

 

  

 

Z pozdrowieniami
Pola Janus

Zespół ds. komunikacji
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