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Słowo Dziekana

w imieniu pracowników i studen-
tów Wydziału Farmaceutycznego 
Uniwersytetu Medycznego im. Ka-
rola Marcinkowskiego w Poznaniu 
mamy zaszczyt i przyjemność zapro-
sić Państwa do aktywnego uczest-
niczenia w obchodach „100-lecie 
farmacji akademickiej w Poznaniu”. 
Patronat honorowy nad uroczysto-

ścią objął Jego Magnifi cencja Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Ka-
rola Marcinkowskiego w Poznaniu – prof. dr hab. Andrzej Tykarski.

W ramach tychże obchodów zapraszam Państwa uprzejmie do włą-
czenia się w 2018 roku do promocji tego wydarzenia poprzez wsparcie 
nagrodami konkursu fotografi cznego pt. „Wydział Farmaceutyczny 
w Poznaniu na fotografi i”, a także pomoc w wydaniu jubileuszowych 
monografi i książkowych.

Kluczowa część uroczystości zaplanowana została na dni 14–15 listo-
pada 2019 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i realizowana bę-
dzie we współpracy z Biurem Organizacji Konferencji UMP. Przewiduje-
my udział w tym wydarzeniu około 300 osób reprezentujących nauki far-
maceutyczne, a także licznych interesariuszy zewnętrznych z otoczenia 
biznesowego farmacji. Mamy nadzieję, że jubileuszowa sesja naukowa 
będzie nie tylko uświetnieniem tak wyjątkowego wydarzenia, jakim jest 
100-lecie nauczania farmacji na ziemi wielkopolskiej, ale również dosko-
nałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń. Jesteśmy przekonani, że 
przysłuży się również do zintegrowania środowisk pracujących naukowo 
i zawodowo w dziedzinie nauk farmaceutycznych i dla dobra pacjenta, 
a jednocześnie do skutecznej promocji Państwa Firmy.

Bylibyśmy niezwykle zaszczyceni, gdybyście Państwo zechcieli włą-
czyć się w organizację powyższych wydarzeń i wesprzeć w możliwy dla 
Państwa sposób obchody tego Jubileuszu.

 W imieniu Komitetu Organizacyjnego

 Prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko
 Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UMP
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Historia nauczania farmacji w Poznaniu

W maju 1919 r., gdy otwarto Wszechnicę Piastowską, jak początkowo 
nazywał się Uniwersytet Poznański, dziekan Wydziału Filozofi cznego, 
prof. Antoni Korczyński (1879–1929), zadecydował o niezwłocznym 
utworzeniu Studium Farmaceutycznego (od 1920 r. Oddziału) afi lio-
wanego przy Wydziale Filozofi cznym, a od 1925 r. przy Wydziale Mate-
matyczno-Przyrodniczym. Właściwą organizacją studiów zajął się prof. 
chemii Konstanty Hrynakowski (1878–1938), który też został Pierwszym 
dyrektorem Oddziału Farmaceutycznego. W latach trzydziestych zakła-
dy farmaceutyczne znalazły godną siedzibę w Coll. Chemicum przy ul. 
Grunwaldzkiej oraz w nieistniejącym już Coll. Raciborskiego przy ul. 
Słowackiego. Chociaż podczas II wojny światowej i walk o wyzwolenie 
Poznania siedziby i mienie zakładów farmaceutycznych zostały doszczęt-
nie zniszczone, już w maju 1945 r. reaktywowano zajęcia dydaktyczne. 
W dniu 1 października 1947 r. Oddział przekształcono w Wydział Far-
maceutyczny. Z dniem 1 stycznia 1950 r. Wydział Farmaceutyczny włą-
czono w struktury nowo powstałej Akademii Lekarskiej, w marcu tego 
roku przemianowanej na Akademię Medyczną. W 1979 r. przy Wydziale 
Farmaceutycznym utworzono Oddział Analityki Medycznej. W roku 
akademickim 2004/2005 rozpoczęto kształcenie studentów farmacji 
w języku angielskim. W 2005 r. Wydział uzyskał siedzibę dla trzech ka-
tedr w ówczesnym Coll. Kopernickiego przy ul. Święcickiego. 

Obecnie Wydział Farmaceutyczny posiada 17 katedr, 6 pracowni 
i 1 laboratorium reprezentujących wysoki poziom badań naukowych, 
o czym świadczy otrzymana na lata 2017–2020 bardzo dobra ocena para-
metryczna (kategoria A). Ogólna liczba absolwentów Wydziału na prze-
strzeni minionego stulecia wyniosła 9600, w tym na kierunku farmacja 
7733, analityka medyczna 1042 i kosmetologia 825. W murach jednostek 
wydziałowych wypromowano 572 doktorów.



Wydawnictwa książkowe 2018

Albumy jubileuszowe na 100-lecie farmacji akademickiej w Poznaniu 
– planowane wydanie w 2018 roku

1. Książka dokumentacyjna 
Książka będzie swoistym kalendarium minionego stulecia, nawiązują-
cym do historii, ale i pokazującym dzień dzisiejszy Wydziału. O prze-
szłości i dniu dzisiejszym jego jednostek opowiedzą obecni kierownicy 
i pracownicy jednostek organizacyjnych. Prezentacje te przybliżą zagad-
nienia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, które na co dzień realizują 
poszczególne katedry, pracownie i laboratoria.

2. Książka popularno-naukowa
W książce znajdą się atrakcyjne i przystępnie napisane opracowania wy-
branych zagadnień ze stulecia studiów farmaceutycznych w Poznaniu, 
w szczególności dotyczące ludzi – ich działań i interakcji – miejsc i pa-
mięci historycznej. Cennym uzupełnieniem bogatego materiału teksto-
wego będą liczne ilustracje i zdjęcia związane z minionym 100-leciem.



 Konkurs fotografi czny 2018

„Wydział farmaceutyczny w poznaniu na fotografi i”

Konkurs organizowany w ramach obchodów 100-lecia nauczania 
farmacji w Poznaniu

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wraz z Komitetem Organizacyj-
nym obchodów 100-lecia nauczania farmacji w Poznaniu jesienią 2017 r. 
ogłosili konkurs fotografi czny, zapraszając do aktywnego w nim udziału. 
Ostateczny termin nadsyłania zdjęć to 1.10.2018 roku. Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi do 31.10.2018 roku. Konkurs ma charakter otwarty dla 
wszystkich pasjonatów fotografi i, w tym fotografów amatorów, w szcze-
gólności obecnych i byłych pracowników oraz studentów Uniwersytetu. 

Tematyka prac konkursowych powinna dotyczyć miejsc lub osób 
związanych z historią i obecnym funkcjonowaniem Wydziału Farma-
ceutycznego. Konkurs został zorganizowany w następujących katego-
riach tematycznych: 

infrastruktura,  ›
ludzie,  ›
fotoreportaż (zestaw 3–10 fotografi i).  ›

Celem Konkursu jest: popula-
ryzacja twórczości fotografi cznej, 
promocja Wydziału Farmaceu-
tycznego oraz utrwalenie histo-
rii Wydziału Farmaceutycznego. 
Informacje o konkursie oraz jego 
Regulamin można znaleźć na 
stronie:

http://www.ump.edu.pl/100lat



Konferencja 2019

Konferencja jubileuszowa „100-lecie farmacji akademickiej w Poznaniu”

Międzynarodowa Konferencja na 100-lecie nauczania farmacji w Pozna-
niu, która odbędzie się 14–15 listopada 2019 roku to najważniejsze i zara-
zem największe przedsięwzięcie organizowane przez Wydział Farmaceu-
tyczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, stanowiące kulminację 
obchodów jubileuszu.

Konferencja ta stanowi niepowtarzalną okazję, by podjąć próbę 
udzielenia odpowiedzi na pytanie, w jakim miejscu jest dzisiejsza far-
macja i jakie są jej dalsze kierunki i perspektywy rozwoju. To również 
doskonały pretekst do wymiany zawodowych doświadczeń oraz skon-
frontowania wizji i planów rozwoju zawodu farmaceuty oraz nauk far-
maceutycznych. W związku z tym narodziła się idea organizacji zjazdu 
o charakterze międzynarodowym. 

Mamy nadzieję, że włączą się Państwo aktywnie w przygotowanie 
naszej Konferencji i wspólnie uda nam się stworzyć doskonałą platformę 
wymiany doświadczeń pomiędzy nauką a przemysłem. 

Pragniemy, aby to właśnie podczas obchodów jubileuszu nauczania 
farmacji w Poznaniu tradycja i szacunek do nauki spotkały się z nowo-
czesnością i innowacyjnością. 

Konferencja odbędzie się w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przy ul. Przybyszewskiego 37A. 
To nowoczesne miejsce z doskonałym zapleczem technicznym gwaran-
tuje odpowiednią przestrzeń wystawienniczą i możliwości promocyjne.

Informacje na temat konferencji: www.100lat-farmacji.ump.edu.pl



Zapraszamy do współpracy

Wszelkie informacje i kontakty organizacyjne:

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel.: 61 854 60 10
e-mail: dwf@ump.edu.pl

Informacje dotyczące konferencji:

Biuro Organizacji Konferencji
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań
tel.: 61 854 76 80
e-mail: konferencje@ump.edu.pl

Informacje dotyczące publikacji:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Collegium Stomatologicum
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań
tel.: 61 854 71 52, fax: 61 854 71 51
e-mail: wydawnictwo@ump.edu.pl


