
Regulamin trofeum (i dyplomu) 
„Primus in pathomorphologia”

im. dr med. Wojciecha Szczepańskiego

1. Trofeum  „Primus in pathomorphologia” im. dr med. Wojciecha Szczepańskiego (w
dalszej części określane skrótowo jako „Trofeum”) ma być dodatkową formą moty-
wacji studentów medycyny do wytężonej pracy nad zapoznawaniem się z patomor-
fologią.

2. Trofeum zostało ustanowione jako forma upamiętnienia zmarłego dn. 02.12.2018 dr
med. Wojciecha Szczepańskiego, patomorfologia, zasłużonego pracownika nauko-
wego i dydaktycznego Katedry Patomorfologii, nauczyciela i wychowawcy studen-
tów, szczególnie lubianego, szanowanego dydaktyka zarówno przez młodzież stu-
dencką jak i lekarzy specjalizujących się w patomorfologii, wybitnego specjalisty w
dziedzinie hepatopatologii, z najwyższą kompetencją i niezwykłym oddaniem uczą-
cego sztuki badania autopsyjnego adeptów patomorfologii.

3. Trofeum będzie  przyznawane corocznie  i  wręczane studentowi/studentce1,  który
uzyska najlepsze wyniki w opanowaniu materiału z patomorfologii i (zgodnie z re-
gulaminem Katedry Patomorfologii UJ CM) zostanie zwolniony z egzaminu w zakre-
sie patomorfologii.

4. Trofeum ma formę prostopadłościanu z czystego szkła z wygrawerowanym napi-
sem  „Primus in pathomorphologia”, godłem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz po-
dobizną dr Wojciecha Szczepańskiego. Oprócz Trofeum wręczany jest Dyplom.

5. Trofeum uzyskało akceptację JM Rektora UJ ds. Collegium Medicum prof. dr. hab.
Tomasza Grodzickiego.

6. Trofeum jest fundowane przez Kierownika Katedry Patomorfologii.

7. Trofeum jest wręczane po zakończeniu zajęć z pełnego ukończonego kursu pato-
morfologii.

8. Warunki i zasady przyznawania Trofeum:

(a) Trofeum otrzymuje student, który:

1 Dla uproszczenia w dalszej części regulaminu będą używane męskoosobowe formy grama-
tyczne wyrazów, ale, co oczywiste, tylko osiągnięte wyniki będą decydować czy nagrodzona
zostanie studentka czy student. Słowo „student” jest tu zatem używane „ponadgenderowo”,
podobnie jak to miało miejsce w polskim systemie prawnym w którym „królem” mogła być
kobieta (np. Jadwiga Andegaweńska!). Z tych samych powodów przymiotnik łaciński „Pri-
mus” na napisie na Trofeum także należy rozumieć ponadgenderowo.



i. uzyskał najwyższy sumaryczny wynik z kolokwiów spośród wszystkich studentów z
danego roku oraz 

ii. uzyskał wysoką opinię i ocenę asystenta (co oznacza, że otrzymał od asystenta przy-
najmniej 1 „testowy” punkt „bonusowy” zgodnie z regulaminem zajęć z patomorfo-
logii).

iii. W  przypadku  zdobycia  takiej  samej  sumarycznej  liczby  punktów  z  kolokwiów
przez więcej niż jednego studenta, Trofeum otrzyma (wg kolejności ważności kryte-
riów) student, który:

* został wyróżniony 2 punktami bonusowymi przez asystenta zgodnie z regulaminem
zajęć z patomorfologii.

* uzyskał wyższą spośród pozostałych średnią ocen w poprzednim Roku Akademic-
kim.

(b) Gdyby i te w/w zasady nie pozwoliły na rozstrzygnięcie o przyznaniu Trofeum zde-
cyduje Kierownik Katedry dokonując wyboru spośród tych studentów, którzy speł-
nili wszystkie w/w kryteria i po zasięgnięciu opinii  pracowników dydaktycznych
Katedry.

9. Wraz z Trofeum zostaje wręczony również Dyplom.

(a) Dyplom na pierwszej stronie będzie zawierał tekst:

i. Trofeum „Primus in pathomorphologia”

ii. „Specjalne  wyróżnienie  im.  dr  med.  Wojciecha  Szczepańskiego  dla…  
za najlepsze wyniki w opanowaniu wiedzy z zakresu patomorfologii w Roku Akade-
mickim…”

iii. Data, podpis Kierownika Katedry Patomorfologii UJ CM, podpis asystenta.

(b) Na odwrotnej stronie dyplom będzie zawierać krótką notkę biograficzną dr. Woj-
ciecha Szczepańskiego

10. Ponadto Dyplom/Dyplomy w takim samym brzmieniu (ale bez Trofeum i bez uży-
cia w tekście Dyplomu słów „Primus in pathomorphologia”) otrzymają także wszy-
scy pozostali studenci zwolnieni zgodnie z regulaminem z egzaminu z zakresu pato-
morfologii.

11. Podobny Dyplom otrzyma też student, który uzyska najwyższy wynik z egzaminu
(części dotyczącej patomorfologii), przy czym tekst na Dyplomie będzie odpowied-
nio zmodyfikowany:

(a) „Specjalne  wyróżnienie  im.  dr  med.  Wojciecha  Szczepańskiego  dla….  
za  najlepszy  wynik  z  egzaminu  z  patomorfologii  w  roku  akademickim…  
Data.”
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