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naukowego ludzi nauki, ich powiązań ze światem pozanaukowym. Stąd
płynie ich duża, nie zawsze doceniana, rola w badaniach historycznonaukowych.

D ysk u sja po referacie Stanisław a Zw olskiego
„Dyplom y lekarzy w zbiorach Katedry H istorii M edycyny U J"
Adam Strzałkowski
W referacie pojawiła się informacja o tytułach naukowych lekarskich:
doktora medycyny, doktora chirurgii, magistra położnictwa. Czy były to
tytuły równoważne? W Anglii na przykład do niedawna chirurg nie m iał
pewnych praw lekarza, nie mógł wystawiać recepty. Czy u nas było coś
podobnego?
Stanisław Zwolski
Trudno jest w tej sprawie wypowiedzieć się jednoznacznie. Było zwy
czajem, że najpierw uzyskiwano doktorat medycyny, a później chirurgii,
ale też czasem oba równocześnie i sądzę, że były to godności równoważne,
ale jakichś form alnych rozwiązań tu nie było.
Antoni Kleczkowski
Zaskoczyło mnie - aczkolwiek param się nieco historią, ale widać nie
dość dokładnie - że nazwa „Uniwersytet Jagielloński" jest nam darowana
przez naszych władców austriackich, przedtem była to bowiem Akademia,
Szkoła Główna, Studium Generale.
Stanisław Zwolski
Nazwa „Uniwersytet Jagielloński" pojawiła się po raz pierwszy w ar
tykule XV traktatu dodatkowego Kongresu Wiedeńskiego o utworzeniu
Rzeczypospolitej Krakowskiej. Początkowo uniwersytet nosił oficjalną na
zwę „Studium Generale Universitatis Cracoviensis", używano też nazwy
„Academia Cracoviensis" czy „Uniwersytet Krakowski". W okresie Komisji
Edukacji Narodowej nosił nazwę „Szkoła Główna Koronna", w okresie
austriackim na początku XIX wieku „Uniwersytet Krakowski", w czasach
Księstwa W arszawskiego „Szkoła Główna Krakowska", a od 1815 roku,
jak wspomniałem wyżej, „Uniwersytet Jagielloński".
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Janina Sokołowska
Był taki okres, że studia lekarskie kończyły się z reguły doktoratem.
Potem to zniesiono i gdzieś około 1925 roku wprowadzono dyplom lekarza
na ukończenie studiów medycznych. Doktorat trzeba było robić później.
Stanisław Zwolski
W 1920 roku ustawa zlikwidowała dotychczasowy system uzyskiwania
doktoratów bez pisania rozprawy. W 1924 roku rozporządzenie ministra
wprowadzało obowiązek pisania rozpraw. Na wydziałach lekarskich walka
0 utrzymanie dotychczasowego systemu trwała aż do 1932 roku. Rozpo
rządzenie z 1924 roku nie rozwiązywało w pełni problemu, który roz
strzygnięcie znalazł dopiero w 1932 roku. Pierwsi doktorzy pojawili się
w 1933 roku, ale ostatni dyplom doktora wszech nauk lekarskich otrzymał
jeszcze w 1935 roku Stanisław Tauber.
Zdzisław Gajda
Studia na pierwszym roku zaczynały się od filozofii - philosophia
naturalis - w skład której wchodziła botanika, zoologia i geologia, potem
dopiero, od drugiego roku, studiowano medycynę. Zmieniono to dopiero
za Rzeczypospolitej Krakowskiej, ale botanika pozostawała nadal w wy
kształceniu lekarskim. Teraz tego bardzo brakuje, a wiadomo, że wiele
leków jest pochodzenia roślinnego.
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