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Porozumienie międzyuczelniane
niom – powiedział prof. Przemysław Jałowiecki, Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach. Dodał, że współpraca ma przebiegać głównie na dwóch płaszczyznach –
pierwsza to kształcenie podyplomowe, konkretnie studia podyplomowe w zakresie zarzadzania w ochronie zdrowia, druga to działania
naukowo - badawcze i wspólne projekty. Pewne plany już są, ale jeszcze za wcześnie by
mówić o szczegółach -powiedział prof. Jałowiecki.

Ważne tematy:
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Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
oraz Politechnika Opolska podpisały porozumienie o współpracy.
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W ramach porozumienia uczelnie zamierzają
m.in. realizować wspólne projekty naukowe
zakładające mobilność naukowców i pracowników dydaktycznych obu uczelni, mobilność
młodych naukowców zaangażowanych w realizację programów studiów podyplomowych, wymianę materiałów naukowych oraz wspólne
ścieżki rozwoju naukowego.
Jestem pewien, że to porozumienie rozpocznie
współpracę, która przyniesie pożytek obu uczel-

Uczelnie planują również wspólne uczestnictwo w programach Komisji Europejskiej, instytucji publicznych lub prywatnych, a w zakresie
kształcenia wymianę studentów, mobilność
kadry dydaktycznej w ramach uzgodnionych
projektów szkoleniowych, opracowanie programu prowadzącego do otrzymania dyplomu
ukończenia wspólnych studiów.
Wiemy, że możemy być dla siebie partnerami powiedział Rektor Politechniki Opolskiej prof.
dr hab. inż. Marek Tukiendorf –Na terenie
Opola brakuje takiej jednostki jak uniwersytet
medyczny –przyznał – my pewne działania już
podejmujemy np. w zakresie nauk o zdrowiu,
natomiast jest miejsce na szersza współpracę
–dodał prof. Tukiendorf.

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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Czepkowanie położnych
4 lutego 2013 r. w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach odbyła się uroczystość pasowania na położne i położnych zwana
„Czepkowaniem położnych.”

Gościem honorowym był prof. dr
hab. n. med. Adam Cekański –
nestor śląskiego położnictwa
i ginekologii.
Wykład inauguracyjny pt. „Zespół
Czepek – jako symbol oddania, po- napięcia przedmiesiączkowego,
święcenia i wyboru zawodu polegają- przedmiesiączkowe zaburzenia
cego na pomaganiu innym wręczono dysforyczne i inne problemy
84 studentkom i 2 studentom I roku współczesnych kobiet” wygłosiła
kierunku Położnictwo na studiach mgr Mariola Czajkowska.
I stopnia na Wydziale Nauk o Zdro- Uroczystości towarzyszył koncert
wiu.
skrzypcowy oraz występ wokalny
Czepkowania studentów dokonali: w wykonaniu studentów I roku
Dziekan WNoZ SUM prof. dr hab. n. położnictwa.
med. Violetta Skrzypulec-Plinta oraz
Prodziekani Wydziału.

Prof. Wanda Romaniuk konsultantem krajowym w dziedzinie okulistyki
14 lutego Minister Zdrowia powołał Panią Prof. dr hab. n. med. Wandę Romaniuk do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie okulistyki.
Prof. Romaniuk jest kierownikiem Kliniki Okulistyki i Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz ordynatorem Oddziału Okulistyki Dorosłych w Samodzielnym Publicznym
Szpitalu Klinicznym nr 5 SUM w Katowicach.
Podstawowe zainteresowania naukowo-badawcze prof. Romaniuk
to m.in.: leczenie farmakologiczne i chirurgiczne jaskry, leczenie
schorzeń siatkówki, zachowawcze i operacyjne leczenie patologii
rogówki z uwzględnieniem transplantologii, badanie zmian i zaburzeń w funkcjonowaniu soczewki oka.
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Żywienie na wagę zdrowia

Obecni byli także m.in.: Prorektor ds.
Klinicznych prof. dr hab. n. med. Wojciech
Król, Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, Dziekan WZP SUM dr hab. n. farm.
Elżbieta Grochowska - Niedworok.

4 lutego 2013 r. w Zakładzie Żywienia
Człowieka Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
przy ul. Jordana 19 w Zabrzu odbył się
briefing zorganizowany w związku z realizowanym przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, przy współpracy z Zakładem Żywienia Człowieka Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, programem
edukacyjnym „Żywienie na wagę zdrowia”.
W briefingu wzięli udział: Grzegorz Hudzik Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, dr Beata Całyniuk z
Zakładu Żywienia Człowieka WZP SUM,
Beata Małecka-Libera Posłanka na Sejm
RP Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia oraz Marek Posobkiewicz
Główny Inspektor Sanitarny.

Wprowadzenie programu „Żywienie na
wagę zdrowia” było konsekwencją analizy
wyników kontroli i badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa śląskiego na przestrzeni
lat (2007–2011), która wykazała, że w
żywieniu dzieci występuje szereg nieprawidłowości. W efekcie dokonanej oceny
stwierdzono błędy dotyczące jakości żywienia w 33% żłobków, 40% przedszkoli,
51% szkół.

W konsekwencji przeprowadzonych szkoleń
dla 995 osób odpowiedzialnych za żywienie
dzieci z 556 placówek biorących udział w
programie, przekazano do Zakładu Żywienia Człowieka - Wydział Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
jadłospisy w celu ich ponownej oceny.

Wnioski z przeprowadzonej analizy wskazują, iż wprowadzenie programu edukacyjnego „Żywienie na wagę zdrowia” w województwie śląskim obejmującego dzieci,
rodziców, a przede wszystkim osoby odpowiedzialne za żywienie w żłobkach, przedszkolach i szkołach, spowodowało poprawę
sposobu żywienia w tych placówkach. Korzystne zmiany zaobserwowano w składzie
ilościowym jak i jakościowym realizowanych
jadłospisów.

Prof. Violetta Skrzypulec – Plinta wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Menopauzy
i Andropauzy PTG

Podczas Konferencji Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy
w Krynicy Górskiej 8-9.02.2013r. Prof. Violetta Skrzypulec – Plinta,
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach została wybrana na funkcję wiceprezesa PTMA na czteroletnią kadencję, to jest na
lata 2013 - 2017. Prezesem PTMA został prof. Wojciech Zgliczyński,
drugim wiceprezesem prof. Romuald Dębski.
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Dzień Transplantacji 2013

25 stycznia 2013 roku w Auli
im. prof. Zbigniewa Religi Śląskiego Centrum Chorób Serca
w Zabrzu odbyła się konferencja poświęcona aktywności
transplantacyjnej województwa
śląskiego w roku 2012.
Specjaliści przedstawili raport
z aktywności donacyjnej
na Śląsku w roku 2012, a także zabrzański program mechanicznego wspomagania krążenia. Uhonorowane zostały także najbardziej aktywne szpitale
województwa śląskiego w zakresie donacji narządów do
transplantacji.
Najlepszy pod tym względem
od lat jest Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im. Św. Barba-

ry w Sosnowcu, w którym w
minionym roku dokonano 19
zgłoszeń dawców, 14 pobrań i
w sumie pobrano 48 narządów. Na drugim miejscu plasuje się SPSK nr 7 SUM Górnośląskie Centrum Medyczne
w Katowicach ( 8 zgłoszeń, 7
pobrań - 13 narządów), dalej :
Szpital Śląski w Cieszynie,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu, Górnośląskie Centrum Zdrowia
Dziecka SUM w Katowicach (4
zgłoszenia, 4 pobrania - 10
narządów), Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii w
Chorzowie oraz Centralny
Szpital Kliniczny SUM w Katowicach (6 zgłoszeń, 3 pobrania - 10 narządów).

Osiągnięcia w zakresie przeszczepów rogówki zaprezentowała prof. dr hab. Wanda Romaniuk, kierownik Kliniki Okulistyki i Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz ordynator Oddziału
Okulistyki Dorosłych Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach. Dane dotyczące transplantacji wątroby, nerek i
trzustki w woj. śląskim przedstawił prof. dr hab. Lech Cierpka kierownik Katedry i Kliniki
Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej
i Transplantacyjnej SUM oraz
ordynator Oddziału Chirurgii
Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej SPSK im. A. Mielęckiego SUM w Katowicach.

Ogólnopolski Dzień Transplantacji obchodzony jest w rocznicę pierwszego udanego przeszczepu nerki w Polsce, który
został przeprowadzony w
I Klinice Chirurgicznej Akademii
Medycznej w Warszawie w
1966 roku. Był to wtedy 621.
taki zabieg na świecie. Obecnie
szacuje się, że w Polsce żyje
ponad 10 tysięcy osób z przeszczepionymi narządami.

Nowe oblicze oddziału okulistyki
Metamorfoza oddziału okulistyki dorosłych na trzecim piętrze budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach na półmetku.
W prace projektowe oraz te związane z aranżacją wnętrz zaangażowali się lekarze.
Z myślą o bliskich odwiedzających pacjentów oraz o studentach oczekujących na
zajęcia powstało specjalne pomieszczenie z dostępem do tv i niewielkiej kuchni.
Dominują pastelowe kolory, a wzdłuż ścian umieszczono specjalną poręcz, która
ułatwi poruszanie się osobom niedowidzącym.
Więcej zdjęć: http://www.facebook.com/SzpitalKlinicznyCeglana
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WARS 2013
I Wojny Symulacyjne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach!
Medyczne Wojny Symulacyjne
to rywalizacja pomiędzy grupami studentów w symulowanych scenariuszach klinicznych. Zawodnicy zmierzą się w
trzech konkurencjach, które
będą oceniane przez jurorów.
Pacjentami staną się nowoczesne symulatory medyczne.

Eksperci ocenią zarówno podejście do „pacjenta”, trafność
podejmowanych decyzji, jak i
współpracę pomiędzy członkami rywalizujących zespołów.
W skład jury wejdą:
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, JM Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przewodniczący
jury
prof. dr hab. n. med. Joanna
Lewin- Kowalik, Prorektor ds.

Studiów i Studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Lek. med. Radosław Marciniak – nauczyciel akademicki,
Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Wydziału Lekarskiego z
Oddziałem
Lekarsko Dentystycznym w Zabrzu
W tegorocznych zawodach
wezmą udział studenci V roku

Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu,
którzy odbyli zajęcia praktyczne z medycyny ratunkowej w
Centrum Dydaktyki i Symulacji
Medycznej SUM.
Studenci zostaną podzieleni
na dwie czteroosobowe grupy.
Finał odbędzie się 1 marca
2013 o godz. 11.00 w Centrum Dydaktyki i Symulacji
M e dyc zne j S UM przy
ul. Medyków 8b.

Fakotrabekulektomia, uwulopalatofaryngoplastyka— specjaliści przyjrzą się
językowi lekarzy

„Komunikacja w ochronie zdrowia.
Relacje lekarza z pacjentem i ich uwarunkowania” to pierwszy tego typu w
Polsce projekt naukowo-badawczy,
który rozpoczynają wspólnie Uniwersytet Śląski i Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Wizyta w Technoparku
5 lutego br., Prorektor ds. Studiów i
Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik oraz Prorektor ds.
Nauki prof. dr hab. n. med. Jan Duława, odwiedzili Technopark w Gliwicach, gdzie w firmie I3D zapoznali się
z możliwościami tworzenia programów
dydaktycznych. I3D to spółka, która
we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym przygotowała edukacyjny zestaw e- fizjologia, prezentujący
wirtualne procesy fizjologiczne zwierząt, z którego obecnie korzystają
studenci SUM .

Badacze, pod kierunkiem prof. Jadwigi Stawnickiej – kierownika Studiów Podyplomowych Negocjacji
Kryzysowych Uniwersytetu Śląskiego, przyjrzą się relacjom komunikacyjnym lekarzy z pacjentami poprzez
wskazanie stosowanych strategii
komunikacyjnych. Z ramienia Szpitala nadzór nad badaniami sprawować będzie dr hab. n. med. Ewa
Mrukwa-Kominek - zastępca dyrektora ds. lecznictwa SPSK Nr 5 SUM
w Katowicach. Projekt potrwa trzy
lata i będzie polegał m.in. na obserwacjach w środowisku pracy lekarzy
w przychodni przyszpitalnej oraz na
oddziałach, w czasie odpraw, konsultacji i konferencji naukowych.

Rekrutacja do programu Erasmus
4 lutego odbyło się spotkanie z koordynatorami programu Erasmus, w którym
uczestniczyła m.in. Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med.
Joanna Lewin-Kowalik. Spotkanie dotyczyło rekrutacji na rok akademicki
2013-2014. Do wyjazdu zakwalifikowało się 59 studentów SUM. 20 lutego
studenci wzięli udział w spotkaniu informacyjnym, prowadzonym przez prof. dr
hab. n. med. Jerzego Jochema Uczelnianego Koordynatora Programu
Erasmus .
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A p e l d o N a j w y ż s z y c h W ła d z
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie
tzw. Obławy Augustowskiej
Rodziny Ofiar, zrzeszone w Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 Roku, zwracają
się z serdeczną prośbą o poparcie przez Wspólnotę Uniwersytecką apelu naukowców polskich w
sprawie wyjaśnienia wszystkich
okoliczności zbrodni ludobójstwa

na żołnierzach Armii Krajowej w
lipcu 1945 r.
Apel znajduje się na stronie
internetowej Instytutu Studiów
Politycznych
PAN
www.isppan.waw.pl

Polish-American Medical Society
doceniło dorobek prof. Mariusza
Ratajczaka z University of Louisville jednego z najczęściej cytowanych polskich naukowców
oraz prof. Opali neurologa wieku
podeszłego i działania prof. Por ę by n a r z ec z pos tę pu
w położnictwie i ginekologii, edukacji medycznej w Polsce oraz
współpracy polskiego środowiska medycznego z Polonią medyczną na całym świecie.

24 stycznia 2013 roku prestiżowe czasopismo medyczne The New England Journal of Medicine opublikowało pracę „Peginesatide in Patients with Anemia
Undergoing Hemodialysis”, której współautorem jest
prof. dr hab. Andrzej Więcek, kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany
Materii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prof. Grzegorz Opala – wyróżniony

Trzej Profesorowie związani ze Śląskim
Uniwersytetem Medycznym honorowymi
członkami Polish-American Medical Society
Prof. Mariusz Ratajczak doktor
honoris causa SUM oraz prof.
Ryszard Poręba i prof. Grzegorz
Opala wieloletni wykładowcy,
a obecnie emerytowani kierownicy Katedr Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zostali 5 lutego
honorowymi członkami PolishAmerican Medical Society.

Publikacja w The New England
Journal of Medicine

Efektem współdziałania są
m.in. staże dla młodych polskich lekarzy w renomowanych
światowych ośrodkach.
Polish-American Medical Society to Związek Lekarzy Polskich
w Chicago, który powstał
w 1946 roku i liczy ok. 400
członków. Organizacja ta uważana jest za jedną
z najważniejszych stowarzyszeń
zrzeszających lekarzy mieszkających poza granicami Polski.
Związek jest członkiem Chicago
Medical Society, Kongresu
Polonii Amerykańskiej, Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych i wielokrotnie angażował się w działania na rzecz
Polski i Polonii.

Były kierownik Katedry Neurologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach, emerytowany nauczyciel akademicki
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab.
n med. Grzegorz Opala został powołany na funkcję
Profesora Wizytującego amerykańskiej Kliniki Mayo
w Jacksonville, Floryda w USA, w ramach projektu The
Russel and Elizabeth Bundy Visiting Professorship.
W dniu 23 stycznia 2013 r. w Klinice Mayo prof. dr
hab. n. med. Grzegorz Opala wygłosił wykład pt. „My
Vision of European Neurology Population Aging and
Rising Costs of Disorders of the Brain: A major Challenge for Europe and Poland”.

Granty na granty
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło VII edycję konkursu na przyznanie środków finansowych dotyczących działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa
polskich jednostek naukowych w europejskich programach
badawczych.
Celem konkursu jest wsparcie polskich jednostek naukowych (wnioskodawców), które chciałyby stworzyć międzynarodowe konsorcjum i w roli koordynatora zamierzają realizować projekt w ramach programu badawczego Unii Europejskiej.
Konkurs skierowany jest do koordynatorów, którzy zamierzają złożyć wniosek w:
7. Programie Ramowym Unii Europejskiej;
7. Programie Ramowym Europejskiej Wspólnoty Energii
Atomowej (Euratom);

Studencie, przypominamy! - Do końca lutego b.r. możliwe jest
wypełnienie Okresowej Ankiety Oceny Nauczycieli Akademickich.
Możesz mieć bezpośredni wpływ na jakość i poziom kształcenia.
Wykorzystaj to – wystarczą tylko 3 kroki:

Funduszu Badawczego Węgla i Stali.
W konkursie istnieje możliwość uzyskania dofinansowania
w wysokości maksymalnie 50 000 zł.

1. Udaj się do swego Dziekanatu i odbierz kod dostępowy

Nabór wniosków o dofinansowanie ma charakter ciągły
i zostanie zakończony w terminie do 30 maja 2013r.

2. Wejdź na stronę https://ankieta.sum.edu.pl/ i zaloguj się wpisując pobrany kod

Więcej informacji znajduje się na stronie MNiSW:

3. Wypełnij elektroniczną ankietę

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komun
ikaty/artykul/ogloszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwawyzszego-o-vii-edycji-konkursu-granty-na-granty-wsp/
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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 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. Oświadczenie należy
złożyć w miesiącu, w którym na-

stąpiło przekroczenie limitu kosztów
autorskich. Osoby, które nie złożą
w/w oświadczenia będą miały stosowane 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.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.

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych
Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych przypomina, iż 28
lutego 2013 r. upływa termin przesyłania do Działu ds.
Pracowniczych i Socjalnych planów urlopów wypoczynkowych pracowników.

Wybrane Zarządzenia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Nowe studia podyplomowe
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zarządzeniem Nr 24/2013 oraz Nr 25/2013
z dnia 14.02.2013 r. utworzył studia
podyplomowe w zakresie „Farmacja
przemysłowa” oraz „Marketing farmaceutyczny” w Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej od roku akademickiego
2013/2014.

Nowe jednostki organizacyjne
Zarządzeniem Nr 16/2013 z dnia
31.01.2013 r. Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
utworzył z dniem 31.01.2013 r. :

− Kliniką Onkologii,

1) w ramach Wydziału Lekarskiego z
Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu Oddział Kliniczny Okulistyki,

4) w ramach Katedry Fizjoterapii
Wydziału Nauk o Zdrowiu:

2) w ramach Wydziału Lekarskiego z
Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu Katedrę i Oddział Kliniczny
Chorób Zakaźnych,
3) w ramach Wydziału Lekarskiego z
Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu Katedrę Onkologii i Radioterapii z działającymi w jej ramach trzema jednostkami organizacyjnymi:

− Kliniką Radioterapii,
− Kliniką Chirurgii Onkologicznej,

− Zakład Kinezyterapii i Metod
Specjalnych,
− Zakład Rehabilitacji Leczniczej,
5) w ramach Wydziału Nauk o
Zdrowiu Katedrę i Klinikę Perinatologii i Ginekologii.
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Usługi informatyczne
Eduroam, czyli o bezprzewodowym
dostępie do Internetu w SUM
Od ponad roku nasz Uniwersytet
funkcjonuje w ramach ogólnoświatowego projektu informatycznego
Eduroam, którego zasadniczym
celem jest zapewnienie pracownikom oraz studentom dostępu do
bezprzewodowego Internetu (sieci
WiFi). Wyróżnikiem usługi jest jej
wyjątkowa uniwersalność – login i
hasło dostępowe do sieci Eduroam
w SUM mogą być z powodzeniem
użyte w sieci każdej innej Uczelni na
świecie, która jest członkiem projektu. Rozwiązanie takie ma znaczenie
przede wszystkim w odniesieniu do
prowadzonych wymian studenckich
oraz stażów naukowych i wpływa
bezpośrednio na prestiż jednostki.
Na co dzień Eudoroam może być
oczywiście wykorzystywany w bardziej prozaiczny sposób – jako bezprzewodowy punkt dostępowy dla

pracowników i studentów SUM. Dla
Państwa wygody usługa została
skonfigurowana tak, by można było z
niej skorzystać poprzez logowanie z
użyciem loginu i hasła z poczty elektronicznej SUM. Ponieważ dostęp do
sieci WiFi może odbywać się z przeróżnych urządzeń mobilnych,
na dedykowanej stronie
http://eduroam.sum.edu.pl zamieściliśmy szczegółowe informacje
dotyczące podłączania dla użytkowników ośmiu najpopularniejszych systemów operacyjnych. Na dzień dzisiejszy działają w naszej Uczelni 33
urządzenia dostępowe zlokalizowane
w punktach najczęściej odwiedzanych, jak np. okolice dziekanatów,
czytelni komputerowych, sale wykładowe itp. - pełna lista obiektów podana jest na ww. stronie Internetowej.

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

Do końca b.r. Centrum Informatyki i
Informatyzacji planuje instalację
kolejnych 30 urządzeń.
Prosimy jednocześnie Pracowników
i Studentów SUM o nadsyłanie na
adres admin@sum.edu.pl propozycji miejsc, które ze względu na swój
szczególny charakter mogłyby zostać objęte zasięgiem sieci Eduroam
Na głównej stronie projektu pod
adresem http://www.eduroam.org/
dostępna jest mapa rozmieszczenia
usługi Eduroam na świecie

