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Uroczyste otwarcie nowej siedziby
Biblioteki Głównej SUM
Ważne tematy:

7 stycznia 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Biblioteki Głównej SUM.

 Otwarcie nowej siedziby Biblioteki Głównej SUM
 Wirtualny stół w CDiSM
 Zabieg MitraClip w GCM

- W życiu każdego uniwersytetu biblioteka zajmuje miejsce szczególne. Pełni rolę strażnika
myśli naukowej, jest schronieniem dla dorobku
uczelni, a w naszym przypadku ma to szczególne znaczenie bo Śląski Uniwersytet Medyczny
to ponad 65-letnia historia –powiedział Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof.
dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.
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Przestronne czytelnie, nowoczesne rozwiązania techniczne
– Biblioteka Główna SUM zyskała nową, komfortową siedzibę w samym sercu Katowic,
przy ul. Warszawskiej 14. Budynek został zakupiony w 2001
roku przez ówczesną Śląską
Akademię Medyczną. Przez
kilka lat mieścił się tam rektorat Uczelni. W 2012 roku za
ponad 3 mln złotych środków
własnych Uczelni stworzono
tam komfortowe warunki dla
studentów i pracowników do
korzystania z zasobów bibliotecznych.

Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego
w Katowicach jest biblioteką
ogólnodostępną oferującą
swoje usługi studentom, naukowcom, lekarzom, jak również osobom spoza Uczelni.
Na miejscu można skorzystać
z podręczników, monografii,
atlasów, poradników dla pacjentów, wiodących tytułów
czasopism naukowych polskich i zagranicznych. Czytelnicy mogą korzystać również
ze zbiorów elektronicznych
Biblioteki dzięki wyposażonej
w nowoczesny sprzęt czytelni
komputerowej. Biblioteka
SUM oferuje czytelnikom
kompetentną i fachową pomoc wykształconych bibliotekarzy z doświadczeniem
w dziedzinie bibliotekarstwa
medycznego.

Sieć biblioteczną SUM tworzą
ośrodki biblioteczne działające
w różnych miastach regionu:
Biblioteka Główna w Katowicach,
Oddział w Katowicach-Ligocie,
Oddział w Sosnowcu oraz Oddział w Zabrzu z Czytelnią
w Zabrzu-Rokitnicy.
Stan księgozbioru wynosi ponad
140 tys. woluminów książek oraz
ponad 30 tys. woluminów czasopism naukowych. Dostępnych
jest ponad 30 elektronicznych
baz związanych z medycyną
i naukami pokrewnymi.

30 kwietnia 2013 upływa termin składania rocznych zeznań podatkowych za rok 2012.
Informujemy, że powyższych rozliczeń można dokonać drogą elektroniczną pod adresem
www.e-deklaracje.gov.pl.
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Nowoczesny stół do nauki anatomii w CDiSM
Polsce takie urządzenie, na świecie
posiada je jedynie kilkanaście placówek. Stół anatomiczny pozwala na wyświetlanie cyfrowych modeli anatomicznych człowieka naturalnej wielkości
z możliwością dokonywania dowolnych
przekrojów, obracania, powiększania,
a także pokazywania i ukrywania wybranych układów. Zamiast skalpela studenci będą mogli wykorzystywać technologię ekranu dotykowego.

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wzbogaciło
swoje wyposażenie o nowe, innowacyjne urządzenie - wirtualny stół do nauki
anatomii.
Za pomocą dotyku, a nie jak do tej
pory - skalpela, studenci będą mogli
zapoznać się z każdym szczegółem
ludzkiej anatomii oraz przeprowadzać
wirtualne sekcje zwłok. To pierwsze w

Wirtualny stół wzbogaci możliwości nauczania studentów kierunków medycznych o zajęcia praktyczne bez wykorzystywania preparatów anatomicznych,
z możliwością wielokrotnego powtarzania wybranych ćwiczeń.

Urządzenie posiada zbiór szczegółowych
obrazów anatomicznych w wysokiej rozdzielczości, co umożliwia efektywną dydaktykę na kierunkach medycznych.
Dostarczone modele anatomiczne pozwalają na ich wyświetlanie z możliwością
interakcji za pomocą ekranu dotykowego:
przecinania w wybranej płaszczyźnie, wyodrębniania poszczególnych warstw, struktur, obracania i powiększania. System
umożliwia prowadzenie symulacji sekcji
zwłok (prowadzenie cięć, usuwanie tkanek
i organów).

Oprogramowanie urządzenia zawiera
pełnopostaciowy cyfrowy model anatomiczny męski i żeński do nauki anatomii
ogólnej, model człowieka do nauki anatomii topograficznej, dodatkowe skany
patologii i przypadków szczegółowych.

Zabieg MitraClip w Górnośląskim Centrum Medycznym
19 grudnia 2012 roku,
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu
Klinicznym Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof.
Leszka Gieca, zespół specjalistów
z zakresu kardiologii i kardiochirurgii
w składzie:

Zabieg wykonany został u 70letniego pacjenta, u którego obciążenia, a także wcześniej już przeprowadzone leczenie operacyjne
uniemożliwiło wykonanie kolejnej
operacji.
Wykonanie małoinwazyjnego zabiegu MitraClip stanowi znacznie
mniejsze obciążenie i dla tej grupy
pacjentów często jest jedyną opcją
leczenia.

dr hab. n. med. Andrzej Ochała,
dr n. med. Grzegorz Smolka
prof. dr hab. n. med. Marek Deja
wykonał małoinwazyjny
MitraClip.

zabieg

Zabieg przeprowadzony został na
sali hybrydowej wyposażonej
w najwyższej jakości sprzęt
i aparaturę medyczną. Sala hybrydowa powstała przy wsparciu Urzędu Miasta Katowice.
MitraClip, to urządzenie do przezskórnej naprawy ciężko niedomykalnej zastawki mitralnej. Tzw.
”klips” uszczelnia najbardziej niedomykalną część zastawki. To pierwsza tego typu procedura wykonana
w Szpitalu w Ochojcu.

Koszt związany z wykonaniem zabiegu to ponad 80 tys. zł, niestety
procedura nie jest refundowana.
Szpital jednak inwestuje
i umożliwia wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań w leczeniu
pa c j e nt ó w z na dz i e j ą, że
w przyszłości tego typu procedury
będą pokrywane ze środków publicznych.
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Nagroda dla prof. Lecha Polońskiego
19 grudnia 2012 roku, prof. dr hab. n.
med. Lech Poloński, pracownik Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego, Kierownik III
Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM, odebrał z rąk Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego prof. Barbary Kudryckiej nagrodę w kategorii badań na rzecz rozwoju
społeczeństwa.
Wybitny polski kardiolog jest inicjatorem
i wieloletnim koordynatorem Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych (PL-ACS), która stanowi unikalną
w skali europejskiej bazę danych na temat
chorych z różnymi postaciami OZW.
Będące ukoronowaniem dorobku naukowego statuetki i nagrody finansowe trafiły
do najwybitniejszych w swoich dyscyplinach badaczy, odkrywców nowych techno-

logii, autorów teorii i dzieł naukowych
wpisanych do światowego kanonu. Nagrody przyznawane są od 2006 roku.
Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne przyznawane
są w trzech kategoriach. Do grona 18
dotychczasowych laureatów prestiżowych
wyróżnień dołączyło w ubiegłym roku
trzech kolejnych wybitnych uczonych.
Laureatem nagrody w kategorii badania
podstawowe został prof. dr hab. Bogumił
Jeziorski z Wydziału Chemii Uniwersytetu
Warszawskiego. W kategorii badań na
rzecz rozwoju gospodarki wyróżniony
został prof. dr hab. inż. Jerzy Józef Sobczak z Instytutu Odlewnictwa, wybitny
specjalista w zakresie metalurgii.

źródło: SCCS

Pionierska operacja wszczepienia soczewki bioanalogicznej

Przeprowadzona operacja uratowała mu więc nie tylko wzrok,
ale i miejsce pracy. - Efekt operacji jest bardzo zadowalający, a
najważniejsze, że pacjent czuje się dobrze i rokowania są pomyślne - podkreśliła dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek,
zastępca dyrektora ds. medycznych SPSK Nr 5 SUM w Katowicach.
W ramach specjalnego programu naukowego dziesięciu pacjentów, którzy spełnili liczne kryteria zdrowotne, otrzyma najnowocześniejsze soczewki bioanalogiczne.

Pierwsza w Polsce operacja zaćmy z wszczepieniem soczewki bioanalogicznej, umożliwiającej wyraźne widzenie do
dali i z bliskiej odległości, została przeprowadzona w szpitalu
klinicznym przy Ceglanej w Katowicach. Soczewka kształtem
i materiałem, z jakiego została wykonana, jest zbliżona do
soczewki naturalnej maksymalnie jak pozwala na to współczesna nauka i technologia.
Pacjentem był 59-letni zawodowy kierowca. O tym, że z powodu zaawansowanej zaćmy praktycznie nie widzi na jedno oko
dowiedział się podczas badań okresowych. Lekarze orzekli,
że w tym stanie nie może prowadzić samochodu.
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Ratownicy SUM uczyli jak ratować życie
Szkolenie miało związek
z instalacją w budynkach UŚ
dziesięciu automatycznych
defibrylatorów, które pomogą
w ratowaniu życia.

17 grudnia 2012 roku, na
prośbę Uniwersytetu Śląskiego, specjaliści ratownictwa
medycznego i technicy symulacji medycznej Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej
SUM Tomasz Lemm i Grzegorz
Majzel przeprowadzili szkolenie z zakresu defibrylacji oraz
udzielania pierwszej pomocy
dla pracowników Uniwersytetu
Śląskiego.

Będą one umieszczone m.in.
na niektórych wydziałach,
w obiektach kampusu studenckiego i w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego.

Dr hab. Wojciech Wojakowski z Kliniki Kardiologii III Katedry
Kardiologii SUM, został współdyrektorem konferencji na temat
terapii komórkami macierzystymi, odbywającej się w dniach 23
-25 stycznia 2013 roku w Nowym Jorku. Podczas konferencji
naukowcy zaprezentują wyniki swojej dotychczasowej pracy, a
także wymienią się doświadczeniami i opiniami na temat korzyści i wyzwań, jakie niosą ze sobą terapie komórkami macierzystymi.

Prof. Ewa Małecka -Tendera rzecznikiem
dyscyplinarnym przy RGNiSW
Prof. dr hab. Ewa Małecka –Tendera została powołana przez
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbarę Kudrycką
do pełnienia funkcji rzecznika dyscyplinarnego przy Komisji
Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na czteroletnią kadencję, to jest na lata 2013-2016.

LIII Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów
Rzeczypospolitej Polskiej
tała Prorektor ds. Studiów i Studentów
SUM prof. dr hab. n. med. Joanna LewinKowalik.
W swoim przemówieniu Pani Prorektor
zwróciła uwagę na problemy trapiące
uczelnie medyczne i podkreśliła, jak ważnym głosem w dyskusji o przyszłości
uczelni jest głos środowiska studenckiego.

W dniach 18-20 stycznia 2013 roku
odbyła się LIII Konferencja Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów RP. Gospodarzem
obrad był Samorząd Studencki Śląskiego Uniwer sytetu Medycznego
w Katowicach
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich uczelni medycznych w
Polsce.
Uczestnicy Konferencji odwiedzili Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W
imieniu Władz Uczelni przybyłych powi-

Przybyli na konferencję mieli też okazję
zobaczyć nowoczesne wyposażenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, z
którego na co dzień korzystają studenci
SUM. Specjalnie dla gości zorganizowano
też pokaz symulacji medycznej.

Drugiego dnia pobytu uczestnicy zwiedzili
kopalnię „Guido” w Zabrzu oraz wzięli
udział w obradach, które zaowocowały
wnioskami dotyczącymi aktualnych problemów przed którymi stoją studenci kierunków medycznych.
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Mikołaje, Anioły i Diabły, czyli niebiański orszak w śląskich szpitalach!
W dniach 17-22 grudnia 2012 roku
Święty Mikołaj ze swoimi pomocnikami odwiedził dzieci z ośmiu śląskich
szpitali i jednego hospicjum, przynosząc na oddziały radość i mnóstwo
prezentów!

Wszystko za sprawą Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddziału Śląsk, które
już od 10 lat realizuje ogólnopolski
projekt „Miś pod Szpitalną Choinkę”.
Akcja skierowana jest do dzieci, które
ze względu na swój stan zdrowia muszą
pozostać w okresie świąt Bożego Narodzenia w szpitalnych łóżkach.

Założeniem projektu jest, aby każde dziecko
w Polsce otrzymało ten sam prezent – maskotkę. Środki na zakup prezentów zbierane
były w listopadzie i grudniu wśród studentów
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Łącznie udało się zebrać ponad
12 tysięcy złotych, co pozwoliło
zakupić prezenty i wywołać
uśmiech na twarzach dzieci z
następujących szpitali:

Chorzowskie Centrum
Pediatrii i Onkologii
im. dr. E. Hankego,

Górnośląskie Centrum Zdrowia
Dziecka im. Jana Pawła II w
Katowicach,
Szpital Specjalistyczny nr 2 w
Bytomiu,

Centrum Pediatrii im. Jana
Pawła II w Sosnowcu,

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
nr 1 SUM im. prof.
Stanisława Szyszko
w Zabrzu,

Ś l ąsk ie
Centrum
Chorób
Serca w
Zabrzu,

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr
5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach – oddział
okulistyki dziecięcej,

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Lublińcu
oraz
Hospicjum Cordis

.
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17 stycznia w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym odbył się Piknik
Wiedzy pod patronatem JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr
hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego.

Sporą atrakcją dla gości Pikniku Wiedzy
były targi innowacji i przedsiębiorczości,
podczas których można było zobaczyć
eksperymenty i doświadczenia naukowe.
Najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa
z regionu zaprezentowały swoje osiągnięcia, a uczelnie wyższe pokazały, że droga
od pomysłu do biznesu może być prosta.
Swoja ofertę zaprezentował m.in. Wydział
Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej SUM. Piknik Wiedzy zorganizowany został w ramach Projektu
„Naukowy biznes” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie noworoczne
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Dzień Kariery w Zabrzu
16 stycznia 2013 r. w III Liceum Ogólnokształcącym w
Zabrzu odbył się Dzień Kariery pod hasłem „ Dobry wybór,
pewna przyszłość”

8 stycznia 2013 r. o godzinie
16.00 w sali wykładowej nr 1 przy
ulicy Jagiellońskiej 4 w Sosnowcu
odbyło się spotkanie noworoczne
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W trakcie spotkania zaprezentował się kwartet fletowy z klasy
kameralnej Małgorzaty Komorowskiej z Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st.
i m. K. S zy man ows ki eg o
w Katowicach w składzie: Ada
Orlikowska, Natalia Uthke, Szymon Goraus i Paweł Góral.

Uniwersytet Trzeciego Wieku
jest organizowany przez SUM
po raz pierwszy. W tym roku
akademickim zajęcia rozpoczęło 106 osób. Na zajęciach prowadzonych przez
pracowników naukowych
uczelni i wybitnych specjalistów, słuchacze mają możliwość poszerzenia wiedzy
w zakresie: opieki medycznej, stosowania leków
i suplementów diety, nowoczesnych metod diagnostyki
i leczenia, propagowania
zdrowego stylu życia i postaw
prozdrowotnych.

Swoją bogatą ofertę zaprezentował m.in. Śląski Uniwersytet
Medyczny.

Na uczestników czekały wykłady, warsztaty, testy predyspozycji do zawodu, a także prezentacje uczelni wyższych.

Zainteresowani mogli się dowiedzieć więcej na temat
kierunków studiów, rekrutacji
a także porozmawiać z obecnymi studentami SUM - nie
tylko o nauce, ale także o tym
jak na co dzień wygląda studenckie życie.
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Studenci z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA
w ramach akcji Medyczna WOŚP wzięli
udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Tegoroczny, 21. Finał,
odbył się 13 stycznia - tym razem pieniądze zostaną przeznaczone "dla
ratowania życia dzieci i godnej opieki
medycznej seniorów".

oraz zachęcali klientów Centrum do
przeprowadzania profilaktycznych
badań. Przebadanych zostało około
300 osób. Na stanowisku „Iskra dla
serca” studenci odkrywali tajniki udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi
AED, pokazując, że pomóc może każdy
i nie trzeba w tym celu być wykwalifikowanym lekarzem czy ratownikiem.

31 wolontariuszy, zbierało pieniądze,
aby wesprzeć Wielką Orkiestrę. Udało
się zebrać 6308,08 zł! Jednocześnie
na terenie CH FORUM w Gliwicach
studenci medycyny badali poziom
glikemii, wartość ciśnienia tętniczego,

Źródło: IFMSA

Spotkanie Minister Nauki
z KRAUM
17 stycznia w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego odbyło się spotkanie Minister Barbary
Kudryckiej z przedstawicielami Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.
Głównym tematem rozmów były problemy polskich
szkół medycznych. Dyskutowano także o tym jak je
rozwiązywać i zapobiegać im w przyszłości. Członkowie Konferencji przedstawili ponadto swoje postulaty dotyczące zmian legislacyjnych. W spotkaniu
wziął udział również wiceminister Marek Ratajczak.
Śląski Uniwersytet Medyczny reprezentował Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Jan Duława.
Źródło: MNiSW

Spotkanie Polskiej Komisji
Akredytacyjnej
18 stycznia br. w Warszawie odbyło
się spotkanie Polskiej Komisji Akredytacyjnej poświęcone podsumowaniu ocen instytucjonalnych przeprowadzonych przez PKA w 2012r.
Punktem wyjścia do dyskusji była
prezentacja wyników ankiety skierowanej do jednostek organizacyjnych,
w których ocena taka została przeprowadzona. Śląski Uniwersytet Medyczny reprezentował Prorektor ds.
Klinicznych prof. dr hab. n. med. Wojciech Król.

Spotkanie z Komisarzem Komisji Europejskiej
Januszem Lewandowskim
19 stycznia w siedzibie Eurocentrum w Katowicach odbyło
się spotkanie z Komisarzem
Komisji Europejskiej ds. finansowania i budżetowania Panem
Januszem Lewandowskim.

rozwiania wszelkich wątpliwości
dotyczących pozycji Polski w perspektywie na lata 2014-2020.

W spotkaniu udział wzięła Kierownik Działu ds. Programów Międzynarodowych SUM mgr inż. BarbaW trakcie spotkania została po- ra Jarzębska.
ruszona tematyka „Perspektywy
Organizatorem spotkania była
finansowej na lata 2014-2020.”
Regionalna Izba Gospodarcza w
Była to także okazja do zadawaKatowicach.
nia pytań związanych z działalnością Komisarza na arenie
międzynarodowej, jak również

Święto Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach
11 stycznia 2013 r. odbyła się
uroczystość Święta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach podczas której miało miejsce odnowienie doktoratu Prof.
zw. dr. hab. Zbigniewa Messnera.
W trakcie uroczystości w auli
im. dr. Józefa Lisaka zostały
wręczone również odznaczenia
państwowe, dyplomy habilitacyjne i doktorskie, a także wyróż-

nienia i stypendia. Podziękowano także osobom i firmom, które
w szczególny sposób przyczyniły
się do realizacji praktyk studenckich oraz szkołom średnim, których absolwenci zostali przyjęci
na studia w Uniwersytecie Ekonomicznym w roku akademickim
2011/2012.
W uroczystości wziął udział Prorektor ds. Nauki SUM prof. dr
hab. n. med. Jan Duława
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INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW
Dział Płac
1. W związku ze zmianą ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych Dz. U.
2012.1278 z dnia 20.11.2012 Dział Płac
informuje, że od 1 stycznia 2013 ulegają
zmianie zasady rozliczania kosztów autorskich, które nie będą mogły przekroczyć
1/2 kwoty stanowiącej górną granicę
pierwszego przedziału skali podatkowej. W
związku z powyższym pracownicy, którzy
mają stosowane planowane koszty autorskie powinni w Dziale Płac złożyć oświadczenie o zaprzestaniu stosowania planowanych kosztów autorskich, ze względu na
osiągnięcie w/w limitu tj. kwotę 42.764 zł.
Osoby, które nie złożą w/w oświadczenia
będą miały stosowane planowane koszty
autorskie do końca roku rozliczeniowego,
co w konsekwencji może skutkować koniecznością zapłaty podatku dochodowego
w rozliczeniu rocznym. Druk oświadczenia
jest dostępny do pobrania ze strony SUM.

2. Dział Płac informuje, że rozliczenia
podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-11, PIT-40 można będzie odbierać osobiście w Dziale Płac w dniach: 20,
21, 22, 25 lutego 2013 w godzinach od
9.00 do 15.00. Po tym terminie rozliczenia PIT-11, PIT-40 będą wysyłane listem
poleconym na adres domowy.

ODBIÓR PIT-11, PIT-40:

luty 2013
Pn

3. W związku ze zmianą przepisów dotyczących ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Dział Płac prosi o składanie oświadczeń przez osoby, które będą
rozliczać przychody za rok 2012 posługując się numerem NIP. Druk oświadczenia
jest dostępny do pobrania ze strony
SUM.
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30 kwietnia 2013 upływa termin składania rocznych zeznań podatkowych za rok 2012.
Informujemy, że powyższych rozliczeń można dokonać drogą elektroniczną pod adresem
www.e-deklaracje.gov.pl.

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych
Zapisy na karnety:
Dział ds. Pracowniczych i
Socjalnych przypomina pracownikom, iż na wniosku urlopowym wymagane jest wskazanie osoby pełniącej zastępstwo
w czasie urlopu pracownika.
Niekompletny wniosek będzie
odesłany do wnioskodawcy,
celem uzupełnienia.

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych informuje, że od 28
stycznia 2013 r. rusza kolejna
akcja zapisów na karnety sportowe oferujące dostęp do
obiektów i usług sportowych
dla pracowników, emerytów,
rencistów i członków rodzin,
dofinansowywanych przez
Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych SUM w Katowicach.
Szczegółowe informacje będzie
można znaleźć na stronie
http://socjalny.sum.edu.pl
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Usługi informatyczne
Frontem do biznesu
Współpraca pomiędzy sektorem
nauki a szeroko pojętym światem biznesu jest bez wątpienia
niezwykle ważnym zagadnieniem. Potencjał naukowy naszej
Uczelni wyrażający się poprzez
profesjonalną kadrę, zaplecze
laboratoryjne i aparaturowe oraz
unikalny zakres prowadzonej
działalności może stanowić napędową siłę dla wielu innowacyjnych dziedzin gospodarki. Dobrze przemyślana współpraca na
płaszczyźnie naukowo biznesowej może przynosić
współpracującym podmiotom
liczne korzyści spośród których
należy wymienić rozwój przedsiębiorczości akademickiej, poszerzenie zakresu prowadzonych
badań, wzrost liczby publikacji
jak również patenty i wdrożenia.
Nie bez znaczenia pozostają
również szersze możliwości w

zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na potrzeby prowadzonych badań.
Jednym ze sposobów na znalezienie potencjalnych partnerów
biznesowych zainteresowanych
współpracą jest posłanie czytelnego i zwięzłego komunikatu
informującego kim jestem, w
jakiej dziedzinie nauki się realizuję i jakim sprzętem aparaturowym dysponuję.
Z myślą o zainicjowaniu nowych form współpracy stworzono w naszym Uniwersytecie
aplikację internetową, która
daje pracownikom naukowym
możliwość zaprezentowania
siebie i swoich dokonań poprzez utworzenie własnego
profilu uwzględniającego obszar zainteresowań badaw-

czych, dorobek naukowy, możliwości zaplecza laboratoryjnego, rodzaj urządzeń będących
w dyspozycji jednostki i wiele
innych. Informacje zamieszczać można równolegle w
języku polskim oraz angielskim. W ten sposób zebrane
wiadomości będą mogły być
prezentowane w czytelny sposób na stronach internetowych SUM. Dzięki takim rozwiązaniom podmioty gospodarcze potencjalnie zainteresowane współpracą otrzymają
kompleksową i aktualną informację zebraną w jednym miejscu.

Dane kontaktowe
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dział ds. Studiów i Studentów
Sekcja Karier Studenckich i Promocji Uczelni
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. : + 48 (0) 32 20 83 639
tel. kom. +48 (0) 606 802 783
E-mail: rzecznik@sum.edu.pl

Aplikacja w postaci strony
internetowej dostępna jest
p o d a dr e s e m h t t p: / /
bazaekspertow.sum.edu.pl
Uzupełnianie własnego profilu
odbywa się po wybraniu opcji
Aktualizacja baz. Zamieszczone w serwisie instrukcje pozwolą Państwu w szybki sposób utworzyć własne konto
(profil), którym można samodzielnie zarządzać do czego
gorąco zachęcamy.
Ewentualne pytania prosimy
kierować
na
adres
c3i@sum.edu.pl

