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Tytuł zawodowy 

kandydata
Temat pracy/badań

2.
Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii 

Dziecięcej
2 lekarz Zagadnienia z zakresu chirurgii i urologii dziecięcej

3. Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej 1 lekarz Zaburzenia mineralne i kostne u dzieci z przewlekłą chorobą nerek

4. Katedra Gastroenterologii i Hepatologii 1 lekarz

1. Narzędzia diagnostyczne przydatne do rozpoznawania Minimalnej 

Encefalopatii Wątrobowej. Rozpoznawanie MEW.

2. Epidemiologia niewydolności wątroby

5.

Zakład Dietetyki Katedry Gastroenterologii 

i Hepatologii 2
mgr dietetyki , mgr 

fizjoterapii

1. Markery biochemiczne niedożywienia w nieswoistych zapaleniach jelit

2. Stan odżywienia pacjentów z marskością wątroby jako czynnik 

prognostyczny przebiegu choroby

3. Ocena skuteczności alternatywnych metod leczenia czynnościowych chorób 

przewodu pokarmowego

4. Styl życia a zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego

6. Katedra Neuorchirurgii 1 lekarz
1. Zastosowanie nowoczesnych technik obrazowania śródoperacyjnego w 

neurochirurgii

7.
Katedra i Klinika Dermatologii, 

Wenerologii i Alergologii
2 lekarz

1. Aspekty psychospołeczne i immunologiczne hidradenitis suppurativa

2. Badania nad kliniką świądu w chorobach endokrynologicznych

REKRUTACJA 2018/2019

1. Ocena funkcji włókien nerwowych, w tym cienkich włókien , 

w neuropatiach obwodowych, chorobach ośrodkowego układu nerwowego 

oraz schorzeniach pozaneurologicznych za pomocą nowoczesnych metod 

neurofizjologicznych (PW, CVD, QST) (2 miejsca);

2. Ocena kliniczna i ultrasonograficzna czynników ryzyka udaru mózgu 

u pacjentów ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego.

Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

1. Katedra i Klinika Neurologii 3 lekarz



8.
Katedra Nefrologii i Medycyny 

Transplantacyjnej
2 lekarz

1. Choroby nerek

2. Transplantologia nefrologiczna

9. Katedra Psychiatrii. Klinika Psychiatrii 3
lekarz

magister

1. Międzynarodowe badania naukowe w konkursie JNPD (EU Joint Programme- 

Neurodegenerative Disease Research)

2. Zagadnienia zdrowia psychicznego chorych somatycznie

3. Metody neurostymulacji w psychiatrii

10.
Zakład Psychoterapii i Chorób 

Psychosomatycznych Katedry Psychiatrii. 
2 magister, lekarz 

1. Osobowość i parametry neurofizjologiczne w lęku napadowym

2. Somatyzacja w zaburzeniach nerwicowych

11.
Katedra i Klinika Endokrynologii, 

Diabetologii i Leczenia Izotopamii
2

lekarz
Zaburzenia mataboliczne w wybranych chorobach wewnętrznego wydzielania

12.
Katedra i Klinika Otolaryngologii, Chirurgii 

Głowy i Szyi
3

lekarz
1. Zaburzenia równowagi i chodu u pacjentów w wieku senioralnym

2. Pupilometria dynamiczna w ocenie stanu neurologicznego pacjenta

3. Kliniczna ocena audiometrii mowy w różnych rodzajach szumu

13.
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii 

Narządu Ruchu
1

lekarz Korelacja wyników klinicznych po rekonstrukcji więzadła krzyżowego 

przedniego z badaniami obrazowymi

14.
Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, 

Onkologii i Hematologii Dziecięcej
3 lekarz

1. Immunologiczne aspekty wystąpienia i przebiegu powikłań infekcyjnych w 

okresie okołotransplantacyjnym;

 2. Zachorowalność na nowotwory u dzieci na terenie Dolnego Śląska 

w ostatnim dwudziestoleciu;

3. Ocena strategii leczenia nawrotu ostrej białaczki limfoblastycznej 

u dzieci w Polsce

15.
Katedra i Klinika Pulmonologii i 

Nowotworów Płuc
3 lekarz

1. Wpływ otyłości na przebieg chorób układu oddechowego;

2. Zastosowanie polisomnografii w chorobach układu oddechowego;

3. Ocena czynników prognostycznych w nowotworach układu oddechowego

16. Katedra i Klinika Okulistyki 1 lekarz
Etiologia zapaleń błony naczyniowej



17.
Katedra i Klinika Angiologii, Nadciśnienia 

Tętniczego i Diabetologii
2 lekarz

1.Syntaza aldosteronu i czynniki profibrotyczne w cukrzycowej chorobie nerek

2. Ocena wybranych czynników biochemicznych regulacji gospodarki 

węglowodanowej i cyklu dobowego snu u pacjentów z chorobami tętnic 

obwodowych

18. Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i 

Neuroradiologii Katedry Radiologii 

3 lekarz

1. Badania nad korelacją zaawansowanych technik MR móżgowia 

z danymi klinicznycmi, laboratoryjnymi i neuropsychologicznymi 

u chorych z infekcjami HIV i HCV demielinizacyjnych;

2. Badania nad korelacją zaawansowanych technik MR móżgowia 

z zaburzeniami poznawczymi;

3. Ocena wartości tensora  dyfuzji rezonansu magnetycznego w chorobach 

zapalnych i demielinizacyjnych rdzenia kręgowego

19.
Katedra i Klinika Hematologii, 

Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
2

mgr analityki med., 

biologii, farmacji;

mgr pielęgniarstwa

1. Leczenie wspomagające w hematologii - badania dotyczące przestrzegania 

zaleceń terapeutycznych przez chorych oraz analiza wybranych zagadnień 

farmakoekonocznych

2. Analiza czynników wpływających na jakość życia chorych po transplantacji 

komórek krwiotwórczych

20. Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej 3 lekarz

1. Wielochorobowość, polipragmazja w geriatrii. Zastosowanie nowoczesnych 

technologii teleinformatycznych w opiece nad osobami starszymi;

2. Jakość  podstawowej opieki zdrowotnej; Interwencje prozdrowotne 

w ramach podstawowej opieki zdrowotnej; Wskaźniki integracji poziomej i 

pionowej podstawowej opieki zdrowotnej.

3. Profilaktyka poprzez szczepienia, choroby ukladu oddechowego 

w praktryce lekarza rodzinnego, grypa

21. Katedra i Klinika Chirurgii Serca 1 lekarz 1. Patofizjologia ostrego rozwarstwienia aorty typu B
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