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dzie. Absolwenci zagranicznych szkół medycznych, którzy 
pragną kontynuować edukację w Stanach Zjednoczonych 
muszą uzyskać certyfikację ECFMG (Educational Commis-
sion for Foreign Medical Graduates). Aby otrzymać ten 
certyfikat należy m.in. przedstawić dokumenty potwier-
dzające ukończenie uczelni medycznej ujętej w najaktu-
alniejszej wersji Światowego Katalogu. To jeden ważny 
aspekt, a drugi to fakt, że rejestracja Wydziału Lekarskie-
go i Nauk o Zdrowiu w Katalogu (https://search.wdoms.
org/home/SchoolDetail/F0005223 ) gwarantuje rozpozna-
walność naszego Wydziału na świecie, dzięki współpracy 
WDOMS z takim organizacjami jak Światowa Federacja 
Edukacji Medycznej (World Federation for Medical Educa-
tion – WFME) oraz Fundacji na rzecz Postępu Międzynaro-
dowej Edukacji Medycznej i Badań Medycznych (Founda-
tion for Advancement of International Medical Education 
and Research – FAIMER.– powiedziała prof. Agnieszka Ze-
mbroń-Łacny, dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdro-
wiu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

World Directory of Medical Schools łączy informacje 
zawarte wcześniej w: Katalogu Światowym WHO, Katalogu 
Międzynarodowej Książki Medycznej (IMED) i Katalogach 
Avicenna. Znajdują się w nim m.in. informacje dotyczące 
2900 uczelni z całego świata (w tym 19 polskich uczelni 
medycznych i wydziałów prowadzących kierunek lekarski), 
warunków rekrutacji i czasu trwania studiów medycznych. 
Od momentu powstania w 2014 r. do katalogu dodano po-
nad 400 szkół medycznych. Dane w katalogu są na bieżąco 
aktualizowane.

Lista w katalogu światowym potwierdza, że szkoła me-
dyczna istnieje, jednak nie oznacza uznania, akredytacji 
ani poparcia ze strony Światowego Katalogu, WFME czy 
FAIMER. 

Więcej na temat World Directory of Medical Schools na 
stronie https://www.wdoms.org/

Ewa Sapeńko

3 mln zł – taka dotacja zostanie przekazana z budże-
tu województwa lubuskiego na prowadzenie kierunku 
lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim w 2018 r.  
19 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Lubuskiego umowę na przekazanie tych środków podpisali 
marszałek Elżbieta Anna Polak i prof. Tadeusz Kuczyński 
– rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pieniądze zosta-
ną przeznaczone na zatrudnienie wysokospecjalistycznej 
kadry do prowadzenia zajęć na kolejnym już, czwartym 
roku kierunku lekarskiego. W spotkaniu, podczas którego 
podpisano umowę, wzięła także udział prof. Magdalena 
Graczyk – prorektor ds. jakości kształcenia UZ i dr Marek 

Dotacja Dla kierunku 
lekarskiego

Działoszyński – prezes Szpitala Uniwersyteckiego w Zielo-
nej Górze.

Są to już kolejne pieniądze przekazane przez samo-
rząd województwa na potrzeby kształcenia lekarzy na na-
szej uczelni. Od 2015 r. na prowadzenie kierunku lekar-
skiego UZ otrzymał 6 mln zł. Jak powiedział rektor prof.  
T. Kuczyński, dziękując za wsparcie marszałek Elżbiecie 
Annie Polak, miało nam to wystarczyć, niestety zmieniły 
się zasady finansowania szkolnictwa wyższego i dziś dota-
cja uzależniona jest od kategorii naukowej wydziału. Trud-
no się spodziewać, żeby nowopowstały wydział otrzymał 
najwyższą kategorię naukową, kiedy nie ma jeszcze nawet 
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pełnego cyklu kształcenia. Rektor Kuczyński wyraził też na-
dzieję, że te problemy zostaną rozwiązane systemowo, bo 
w takiej sytuacji jak nasza, znalazły się wszystkie uczelnie 
(w kraju jest ich 5), które w ostatnich latach otworzyły 
kierunek lekarski.

Marszałek Elżbieta Anna Polak mówiąc o przekazanych 
dotychczas przez samorząd województwa środkach powie-
działa, że bardzo chciałaby, aby nasza medycyna spełnia-
ła kryteria najwyższej jakości nie tylko w kraju, ale też 
w Europie. Dlatego przekazuje pieniądze nie tylko z budże-
tu województwa, ale też stara się o środki na rozbudowę 
i modernizację infrastruktury szpitalnej oraz Wydziału Le-
karskiego i Nauk o Zdrowiu z funduszy unijnych – w ostat-
nich latach na ten cel pozyskano 55 mln zł:
 30,2 mln zł - dostosowanie infrastruktury Szpitala Woje-

wódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do potrzeb kierunku 
lekarskiego (w tym – modernizacja Zakładu Patomorfo-
logii, utworzenie Ośrodka Nauk Medycznych Podstawo-
wych, przebudowa Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej 
oraz Pracowni Badań Mikrobiologicznych) – źródła finan-
sowania – LRPO, budżet Województwa Lubuskiego, bu-
dżet Miasta Zielona Góra

 6 mln zł – przeznaczono na pierwsze dwa lata funkcjono-
wania kierunku lekarskiego (umowa na pierwsze 2 mln zł 
została podpisana 26 sierpnia 2015 r.) – źródło finansowa-
nia – budżet województwa lubuskiego

 6,2 mln zł – modernizacja budynku F z przeznaczeniem 
na Dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu – 
źródła finansowania – LRPO, budżet Województwa Lubu-
skiego

 350 tys. zł – wyposażenie Dziekanatu – źródło finansowa-
nia – budżet Województwa Lubuskiego

 3,8 mln zł – przygotowanie infrastruktury UZ pod potrze-
by kierunku lekarskiego- źródło finansowania – LRPO

 8,5 mln zł – dostosowanie infrastruktury Wielospecjali-
stycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. 

z o.o. do potrzeb szkolenia studentów wydziałów me-
dycznych źródło finansowania – LRPO

Podczas spotkania mówiono też o planach na najbliższy 
rok. Marszałek E. Polak zapowiedziała wniesienie aportem 
do spółki szpitalnej całej infrastruktury, która dziś jest tyl-
ko w użyczeniu. Taki krok pozwoli szpitalowi samodzielnie 
pełnić funkcje szpitala klinicznego – powiedziała Pani Mar-
szałek. Rozmowy na ten temat trwają. 

Dr Marek Działoszyński, prezes Szpitala Uniwersyteckie-
go im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, przedsta-
wił bardzo ambitny plan inwestycyjny na rok 2018. Plano-
wany koszt tegorocznych inwestycji to 38 mln zł, z czego 
ze środków własnych szpitala wydane będzie 14 mln zł, 
z budżetu województwa 12 mln zł i ze środków RPO-L 2020 
prawie 12 mln zł. 

W tych planach znalazło się już 20 mln zł na utworzenie 
Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersytec-
kim. Przetarg, który ma wyłonić wykonawcę niebawem zo-
stanie rozstrzygnięty, a zakończenie budowy przewidziano 
na 2020 r. Całkowity koszt budowy wyniesie 60 mln zł, a do-
datkowe 90 mln będzie kosztował sprzęt medyczny i wypo-
sażenie obiektu.

Kolejną inwestycją o wartości 10,5 mln zł jest moderni-
zacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii. W tegorocznym planie znalazły się jeszcze m.in. 
przebudowa Klinicznego Oddziału Chirurgii Urazowo-Or-
topedycznej, na którą przewidziano z budżetu wojewódz-
twa prawie 3 mln zł i niemal 3,5 mln zł na wyposażenie 
hybrydowej sali operacyjnej na potrzeby chirurgii naczy-
niowej, kardiologii i kardiochirurgii. Ale te pieniądze będą 
pochodziły już ze środków własnych szpitala. Ze środków 
województwa zostanie jeszcze w tym roku sfinansowany 
pierwszy etap modernizacji budynku L za 1,8 mln zł.

Ewa Sapeńko

21 marca 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Zielonogórskiego odbyły się wybory uzupełniają-
ce na stanowisko dziekana. Nowym dziekanem WPiA zosta-
ła dr hab. Hanna Paluszkiewicz, prof. UZ, która zastąpiła 
na tym stanowisku zmarłego w styczniu prof. dr. hab. Bo-
gusława Banaszaka. 

Pani Profesor została wybrana przez elektorów jednogło-
śnie.

Dr hab. Hanna Paluszkiewicz, prof. UZ jest absolwent-
ką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu aplikacji sędziow-
skiej i egzaminie sędziowskim zatrudniona była w Katedrze 
Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UAM 

Prof. Hanna Paluszkiewicz 
nowym Dziekanem wPia

w Poznaniu, na stanowisku starszego asystenta, a kolejno 
adiunkta i profesora nadzwyczajnego. Od 1991 roku jako 
czynny radca prawny jest wpisana na Listę Radców Praw-
nych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 1997 r. na Wy-
dziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu po obronie roz-
prawy doktorskiej pt. Orzekanie o warunkowym umorzeniu 
postępowania karnego przez sąd pierwszej instancji, napi-
sanej pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. T. Nowaka. 
W 2008 r. opublikowała rozprawę habilitacyjną pt. Pierw-
szoinstancyjne merytoryczne wyrokowanie poza rozprawą 
w polskim procesie karnym (Warszawa 2008), na podstawie 
której Rada Wydziału Prawa i Administracji UAM, w tym sa-
mym roku nadała jej stopień naukowy doktora habilitowane-


