Zakończenie cyklu wykładów
pt.: „Świat pod mikroskopem – od DNA do tkanki” prowadzonych na Wydziale Medycyny
Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy
W dniu 3 czerwca 2017 roku, o godzinie 10.00, w sali wykładowej Uniwersyteckiego
Centrum Medycyny Weterynaryjnej (UCMW) Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu „młodzi
studenci” uzyskali absolutorium w ramach inicjatywy MNiSW „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”
(UMO).
W uroczystościach absolutoryjnych wzięły udział Władze Wydziału: dziekan prof. Piotr
Ślósarz oraz prodziekani prof. Dorota Cieślak, dr hab. Jan Mazurkiewicz oraz dr Jarosław Uglis. W
komplecie stawili się także organizatorzy i wykładowcy projektu UMO: koordynator, prof. dr hab.
Adam Cieślak, prof. Hanna Jackowiak, prof. Dorota Cieślak, dr Ewelina Warzych-Plejer, dr Kinga
Skieresz-Szewczyk, dr Piotr Pawlak, prof. Małgorzata Szumacher-Strabel oraz lek. wet. Maciej
Gogulski.
Nad fotorelacją z przebiegu uroczystości ze strony Wydziału czuwał Victor Rodriguez (student
kierunku Animal Production Management). Nieocenioną pomocą podczas absolutorium wykazali
się studenci biologii, biotechnologii i weterynarii.
Podczas uroczystości absolutoryjnych nie zabrakło najważniejszych osób - „młodych
studentów” reprezentujących 8 różnych środowisk z następujących szkół Wielkopolski:









Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Golinie
Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Baranowie
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wielkopolskim
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Prof. A. Wodziczki w Swarzędzu
Szkoła Podstawowa nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka w Poznaniu
Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu

Wraz z Uczniami przybyli Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice.
Uroczystość absolutoryjną prowadziła Pani prof. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel,
wyjasniająca młodym studentom „arkana świata akademickiego” związane z zakończeniem
studiów.
Specjalnym gościem uroczystości była Dyrektor Poznańskiego Ogrodu Zoologicznego, Pani dr Ewa
Zgrabczyńska, która wygłosiła niezwykle ciekawy i inspirujący wykład na temat Roli ogrodów
zoologicznych.
Kolejną atrakcją absolutorium był ekscytujący quiz będący podsumowaniem cyklu wykładów pt.:
„Świat pod mikroskopem – od DNA do tkanki”, który przeprowadziła pani mgr Ewa
Wojciechowska, nauczyciel z Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Baranowie. W quizie
przeprowadzonym on line wzięło udział 85 uczestników! Quiz, ten wywołał wiele pozytywnych
emocji i pozwolił na dobrą zabawę!
Na zakończenie uroczystości Dziekan Wydziału wręczył każdemu z „młodych studentów” indeks z
udzielonym absolutorium oraz okolicznościowy Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości, uczestnicy przeszli na teren otaczający UCMW, gdzie
mieli unikalną okazję obejrzenia pokazu psów pracujących Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu
oraz Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu.

W imieniu organizatorów projektu UMO na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o
Zwierzętach serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowanie i
prowadzenie przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania składam na ręce lek. wet. Macieja
Gogulskiego, Dyrektora obiektu goszczącego dzisiejszą uroczystość, za wyjątkowe zaangażowanie i
pomysłowość w jej organizacji. Serdecznie dziękuję także Panu Dariuszowi Dziekanowi z firmy PESONLINE.PL za umożliwienie włączenia do projektu programu e-learningu, z którego korzystali nasi
młodzi studenci!
Świetne warsztaty, wykłady, e-learning, quizy on-line, a także moc atrakcji spowodowały, że
nasz projekt UMO spotkał się z wyjątkowym odbiorem otoczenia, co utwierdza nas w
przekonaniu, że działania szerzące wiedzę są bardzo potrzebne!

Opracowanie: prof. Adam Cieślak

