Szanowni Państwo,
W imieniu wszystkich doktorantów pragnę powitać jeszcze raz Dostojnych Gości, a także
serdecznie powitać wszystkich nowo przyjętych studentów.
Z myślą o naszej przyszłości Wojskowy Instytut Medyczny zapewnia nam wysoki poziom
kształcenia oraz możliwość rozwoju naukowego na bardzo wysokim poziomie.
Rok akademicki 2014/2015 inauguruje po raz szósty edukację w Wojskowym Instytucie
Medycznym.
Podczas tegorocznej rekrutacji zostało przyjętych 53 nowych studentów. 33 osoby w trybie
stacjonarnym oraz 20 w niestacjonarnym.
Inauguracja roku akademickiego jest znakomitą okazją do krótkiego podsumowania dorobku
naukowego uczestników studiów doktoranckich.
9 osób uzyskało stopień doktora nauk medycznych oraz wszczęto 7 przewodów doktorskich,
ich wspólnym sukcesem jest publikacja podczas trwania studiów 303 artykułów oraz czynny udział w
65 konferencjach. Spośród wszystkich naszych studentów 12 prac badawczych jest finansowanych z
grantu promotorskiego a z grantu promotorskiego dla Młodych Naukowców finansowanych jest 17
projektów.
Miniony rok akademicki obejmował 20 zjazdów w tym 43 wykłady programowe z zakresu
historii medycyny, metodologii badań naukowych, podstaw statystyki medycznej oraz bioetyki.
Odbyły się 3 naukowe sesje sprawozdawcze uczestników SD podczas, których 29 studentów
zaprezentowało wyniki badań własnych z postępów w pracy naukowej.
Mam nadzieję, że działalność naukowa będzie się stale rozwijać, co znajdzie odzwierciedlenie w
aktywnym uczestnictwie naszych doktorantów w konferencjach naukowych, badaniach czy w ilości
publikacji.
Chciałabym, aby każdy doktorant był świadomy swoich praw i obowiązków.
Temu też chcemy poświęcić nadchodzący rok naszej działalności. Chcemy, aby każdy doktorant był
świadomy misji Samorządu i roli, jaką odgrywa jako jedyny organ reprezentujący doktoratów.
Mamy wiele praw, z których musimy korzystać dla dobra tych, którzy nas wybrali, powierzając nam
olbrzymią odpowiedzialność dbania o ich interesy. Do naszych zadań należy obrona praw oraz
reprezentowanie doktorantów w Instytucie oraz poza nim, występowanie z wnioskami do władz
instytutu, wyrażanie opinii w imieniu doktorantów oraz uczestniczenie przy przyznawaniu świadczeń
pomocy materialnej. Mamy nadzieje, że z tych zadań uda nam się w pełni wywiązać.
Nowy rok akademicki, jest ostatnim rokiem mojej kadencji, korzystając z okazji chciała bym
serdecznie podziękować władzom Instytutu, Radzie Naukowej oraz Kierownikowi Studiów
Doktoranckich Profesorowi Włodzimierzowi Baranowskiemu, za możliwości jakie stwarza
samorządowi, dając nam szanse uczestniczenia w podejmowaniu prawie wszystkich decyzji
dotyczących doktorantów. Dziękuje za możliwość rozwoju naukowego, za zaufanie oraz za
okazywane wsparcie.
Dziękuję moim współpracownikom z Samorządu, za poświęcony cenny czas, za bezinteresowną
pracę, która przekłada się na sytuację każdego uczestnika studiów.
Szczególnie dziękuję również pracownikom administracyjnym, z którymi na co dzień
współpracujemy, za pomoc i życzliwość, jaką nam okazujecie. Bez was działanie samorządu było
bardzo trudne. Zawsze mogę liczyć na waszą pomoc, za co jestem wam wdzięczna.
Życzę wszystkim w nowym roku akademickim samych sukcesów.
Dziękuje.

